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Glossarium 

Bahar: Oude Maleise inhoudsmaat. 

NDH: New Diplomatic History.   

NL-HaNA: Het Nationaal Archief in Den Haag.  

Reaal van achten: Spaanse zilveren handelsmunt die onder andere gebruikt werd in Azië.  

De Republiek: De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

Sabandaer/Sjahbandar: Maleise titel voor havenmeester. 

VOC: De Verenigde Oost-Indische Compagnie. 

 

  



7 
 
 

 

1 Inleiding 

De 16e en 17e eeuw roepen bij velen verschillende onderwerpen zoals de Beeldenstorm, de 

Tachtigjarige Oorlog of de reizen van de VOC. De vroegmoderne periode was zonder overdrijving 

een bewogen periode voor de Nederlanden en zou de basis worden voor een globalisering. De 

zeereizen die Nederlandse compagnieleden begonnen, werden een veelbesproken onderwerp 

worden voor historici die de interculturele interacties wilden bestuderen. De voorcompagnieën, 

en later de VOC, kwamen in contact met voor hun nieuwe Aziatische staten en heersers en zouden 

zichzelf proberen integreren in de bestaande systemen. Met de tijd groeiden de netwerken van 

de Europese handelaars uit in Azië waarbij de Nederlanders, of beter gezegd de VOC, niet moesten 

onderdoen voor hun concurrenten. De verhalen over hoe de eerste Nederlanders toegang kregen 

tot Azië en hoe een handelsimperium vorm werd gegeven zijn zeker niet onderbelicht in de 

geschiedschrijving, integendeel. De Europese koloniale geschiedenis van Azië was al vanaf de 17e 

eeuw een populair gegeven en is een veel beschreven thema gebleven. Voor de VOC was dit niet 

minder, vooral door de grote hoeveelheid documenten dat onderzoekers nog ter beschikking 

staan. De eerste interacties van Nederlandse handelaars en hun Aziatische tegenhangers zijn dus 

zeker niet onderbelicht, maar dat betekent niet dat er ruimte is voor nieuwe inzichten op het 

verleden. Daarnaast kan geschiedenis over de 17e eeuw nog altijd een hot topic blijven in de 

actualiteit, met bijvoorbeeld opkomende vragen om deze koloniale historiografie te herbekijken.1 

 

1.1 Probleemstellingen en onderzoeksvragen 

Deze masterproef zal draaien rond de interacties van een Hollandse handelscompagnie in 

vroegmodern Zuidoost-Azië. Specifiek wordt de focus gelegd op de ervaringen van de Hollandse 

admiraal Jacob Corneliszoon van Neck (1564-1638) en zijn bemanning in de havenstad Patani. 

Van Neck voer onder het bewind van de Oude Compagnie van Amsterdam naar Azië en maakte 

op deze reis contacten met verschillende staten en hun heersers. Het zijn deze contacten die de 

basis leggen voor de centrale probleemstellingen van deze scriptie.  De eerste probleemstelling 

stelt de vraag hoe de diplomatieke contacten verliepen tussen de Hollandse compagnieleden en 

de overheid van Patani. Naast deze kwestie wordt ook de vraag gesteld in welke mate admiraal 

Jacob van Neck fungeerde en handelde als diplomaat bij deze relaties. Deze twee vragen worden 

 
1 “Amsterdams Museum gebruikt term ‘Gouden Eeuw’ niet meer,” Amsterdams Museum, geraadpleegd 
3.07.2020, https://www.amsterdammuseum.nl.  

https://www.amsterdammuseum.nl/
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gesteld in het kader van de zogenaamde New Diplomatic History (NDH) dat historisch diplomatiek 

onderzoek in een nieuw jasje wilt steken door onder andere gebruik te maken van 

interdisciplinariteit en nieuwe manieren van denken. Dankzij deze NDH kunnen diplomatieke 

interacties (her)bekeken worden om zo interculturele contacten beter te kunnen begrijpen in de 

geschiedenis. Voor de casus die hier gepresenteerd wordt, tussen Patani en de Hollanders, 

worden deze contacten dus onder de loep genomen en geanalyseerd om te proberen begrijpen 

wat en waarom plaatsvond. Aan deze contacten hangt echter een bijkomende vraag, namelijk wat 

de rol van Jacob van Neck hierin was en of hij als een diplomaat beschouwd kan worden. Deze 

twee probleemstellingen wil ik proberen beantwoorden aan de hand van verscheidene 

onderzoeksvragen die een waaier aan onderwerpen zullen bevatten. Deze vragen zijn eveneens 

gelinkt aan de kenmerken en inzichten die centraal staan binnen de NDH. 

Ten eerste zal de vraag worden gesteld wie de actoren waren binnen de diplomatieke interacties. 

Hiervoor zullen de personen die van belang waren bij de diplomatieke processen en 

onderhandelingen besproken worden. Dit is niet alleen van belang om duidelijkheid te scheppen 

op wie betrokken was maar ook hoe deze individuen de interacties konden beïnvloeden. De 

volgende onderzoeksvraag behandelt het thema van de ceremonies, namelijk hoe deze verliepen 

en wat hun functie was aan de hand van twee momentopnames uit de dagboeken. Daarnaast zal 

dankzij de ceremonies ook de rol van Jacob van Neck bij de diplomatieke interacties geanalyseerd 

worden. De derde vraag houdt zich bezig met hoe de onderhandelingen verliepen tussen de 

Hollanders en Patani die als doel handel te bekomen. Dankzij het onderhandelingsproces en haar 

resultaten te onderzoeken kan een beeld gemaakt worden van niet alleen de diplomatieke 

contacten, maar ook de rol van individuen zoals Van Neck. . Het vierde en laatste deel behandelt 

de uitwisseling van geschenken door de vraag te stellen in welke vorm en functie deze objecten 

hadden. Deze giften worden geanalyseerd en hun letterlijke vorm en hun onderliggende 

betekenis worden onderzocht om te kunnen begrijpen waarom deze werden gegeven. 

 

1.2 Het nut van dit onderzoek 

In deze thesis zullen de diplomatieke contacten tijdens een reis van een Hollandse 

voorcompagnie besproken worden, in tegenstelling tot een expeditie van de VOC. Hoewel deze 

latere organisatie een veel groter historisch belang kende en ook langer bestond, betekent dit niet 

dat de geschiedenis van de voorcompagnieën hieraan moet onderdoen. Het zijn namelijk deze 
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voorcompagnieën die de basis vormden voor de uiteindelijke samensmelting van 

handelsorganisaties in de Republiek aan het begin van de 17e eeuw, met de VOC als resultaat.  

De bijzondere werking en het succes van de VOC heeft ook geleid tot veel literatuur. Deze 

overvloed aan beschikbare werken komt voor een deel door de grote hoeveelheid aan 

archiefstukken en documenten die nog beschikbaar zijn voor onderzoekers. In contrast zijn veel 

minder archiefstukken zoals brieven of reisjournalen overgebleven uit de periode van de 

voorcompagnieën. Niettemin zijn uit de periode van de eerste compagnieën wel journalen en 

archiefmateriaal heruitgegeven in verschillende reeksen maar het aantal in vergelijking met 

VOC-literatuur blijft lager.2 Dit gebrek aan bronnen en literatuur, zorgde er waarschijnlijk voor 

dat veel minder geschreven is over deze vormgevende periode.  

Minder onderzoeken en publicaties betekent echter niet dat de contacten tussen de 

voorcompagnieën en Aziatische staten onbelangrijk of oninteressant zijn geweest. Deze vroege 

interacties waren namelijk toch van belang voor het bewerkstelligen en later uitbouwen van 

Nederlandse handelsrelaties in Azië. In het geval van Patani was het tijdens een bezoek van 

Hollandse voorcompagnie-handelaars dat de eerste Nederlandse contacten werden gelegd met 

het koninkrijk. Vervolgens werd dankzij dit eerste bezoek ook een handelskantoor opgericht dat 

tevens de eerste Nederlandse factorij zou zijn geweest op het Aziatische vasteland.3 De 

diplomatieke contacten die door deze kooplieden werden gevormd in Patani, lagen mee aan de 

basis voor een groter handelsnetwerk in Zuidoost-Azië waar de VOC gebruik van zou maken. 

Aansluitend beschrijven de reisdagboeken van de Hollandse zeelui het verloop van deze 

vroegmoderne contacten in Azië, wat kan helpen om de bredere geschiedenis van Europese 

overzeese interacties te begrijpen.  Verder is het ook van belang om de Nederlandse bronnen over 

Azië te bestuderen aangezien deze vaak beter bewaard en toegankelijker zijn gebleven dan veel 

van de vroegmoderne bronnen uit Zuidoost-Azië. Historici hebben bijvoorbeeld voor de 

geschiedenis van Siam ook steeds veel beroep moeten doen op Nederlandse bronnen omwille van 

lacunes in het Thaise archiefmateriaal.4 Voor Patani is het niet veel anders, waardoor Europese 

bronnen een betekenisvolle rol kunnen spelen in het bestuderen van Zuidoost-Aziatische 

geschiedenis. 

 
2 H.A. van Foreest en A. de Booy, De Vierde Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob 
Wilkens en Jacob van Neck, 1599-1604 (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1980),1: 5. 
3 H. Terpstra, “De Oude en de Brabantsche Compagnie in 1599 en 1600,” in Geschiedenis van Nederlandsch 
Indië, ed. F.W. Stapel (Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel, 1938), 2: 435.  
4 Bhawan Ruangsilp, Dutch East India Company merchants at the court of Ayutthaya. Dutch perceptions of 
the Thai kingdom c. 1604-1765 (Leiden: Brill, 2007), 14-5.; George Vinal Smith, The Dutch in 
seventeenth-century Thailand (DeKalb: Northern Illinois University, 1977), 115-17.  
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De probleemstellingen die voor deze scriptie zijn voorgelegd zijn verder ook zeer relevant in het 

bredere kader van de NDH. Hoewel de verhalen van de zeelieden bij de voorcompagnieën reeds 

zijn gepubliceerd en beschreven, is er nog een gebrek aan veel diepgaand onderzoek naar de 

diplomatieke interacties die zij voerden. Voor de dagboeken die hier aan bod zullen komen is dit 

niet anders. De bronnenverzameling waarin deze journalen uitgegeven werden bieden wel veel 

informatie over de reis die de dagboeken bespreken, maar echter weinig over de diplomatieke 

aspecten van de voorcompagnieën. In de afgelopen 30 jaar is de NDH steeds meer uitgebouwd en 

was dit het begin van een verandering van de oude inzichten over diplomatieke geschiedenis. 

Hiermee worden dan diplomatieke interacties en processen herbekeken, nieuwe klemtonen 

worden gelegd en andere onderzoeksmethodes worden gehandhaafd om een completer en beter 

beeld te proberen verkrijgen van de diplomatieke geschiedenis. Daarom worden in deze thesis 

de interacties van de Hollanders in Patani bekeken aan de hand van de ideeën en technieken die 

de NDH naar voor schuift. De tweede probleemstelling die gepresenteerd wordt in dit onderzoek, 

hangt ook vast aan de nieuwe belangstellingen die de NDH teweegbracht. Binnen de NDH wordt 

niet meer uitgegaan van een vorstelijk monopolie op het voeren van diplomatie maar worden de 

handelingen van niet-statelijke actoren ook naar voren geschoven als volwaardig onderdeel van 

de diplomatieke geschiedenis. Hier hangt dan ook het idee aan vast dat handelaars als diplomaat 

konden fungeren in de vroegmoderne tijd, vooral in de context van handelscompagnieën.5 De 

vraag met betrekking tot de rol van Jacob van Neck bij de contacten met Patani, hangt dus samen 

met één van de belangstellingen die het NDH recentelijk naar voren heeft gebracht.   

 

1.3 Bronnenmateriaal 

Om de diplomatieke interacties te kunnen bestuderen en op de centrale probleemstellingen te 

kunnen antwoorden moet gebruik gemaakt worden van verschillende bronnen. Gelukkig zijn veel 

archiefstukken en documenten nog overgebleven uit de vroegmoderne Nederlanden dankzij het 

grote bureaucratische systeem van de handelsorganisaties. Twee soorten bronnen uit deze 

periode zullen dus gebruikt worden in het huidig onderzoek.   

 

 
5 Maurits Ebben en Louis Sicking, “Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd. Een 
inleiding,” Tijdschrift voor Geschiedenis 127, nr. 4 (2014): 541-52.; Guido van Meersbergen, “The Dutch 
merchant-diplomat in comparitive perspective. Embassies to the court of Aurangzeb, 1660-1666,” in 
Practices of diplomacy in the early modern world c. 1410-1800, eds. Tracey Sowerby en Jan Hennings 
(Londen: Routledge, 2017), 148. 
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1.3.1 Dagboeken 

Eerst en vooral zullen twee dagboeken fungeren als de voornaamste primaire bronnen voor deze 

scriptie. De reisverslagen van admiraal Jacob van Neck en ziekentrooster Roelof Roelofsz. worden 

geanalyseerd in dit onderzoek, specifieker hun beschrijvingen over het verblijf in Patani. 

Dagboeken zijn namelijk bijzondere historische bronnen aangezien deze het mogelijk maken om 

vanuit het oogpunt van de auteur gebeurtenissen te volgen. Deze verslagen kunnen hierdoor een 

interessant beeld geven over de schrijver, zijn meningen en wat hij heeft meegemaakt. Hierdoor 

kunnen journalen zeer kleurrijke bronnen zijn en worden ze vaak gepubliceerd, al sinds de 17e 

eeuw bij de eerste uitgaves van reiscompilaties. Aan deze positieve kanten van het medium 

hangen echter wel enkele nadelen aan vast. Zo zal de inhoud van het reisverslag sterk getekend 

en beperkt zijn door de bias en kennis van de auteur. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om de 

neergeschreven informatie volledig te kunnen vertrouwen en is het nodig om een kritische blik 

te behouden. Daarnaast gaan dagboeken ook qua inhoud verschillen van andere historische 

bronnen naargelang het doelpubliek dat de auteur tracht te bereiken. Een persoonlijk dagboek 

zal waarschijnlijk weinig bijkomende informatie bevatten wanneer de auteur die kennis al had. 

Daar tegenover kan een reisverslag, dat geschreven kon worden met als doel uitgave of enige 

verspreiding naar andere personen, juist veel meer informatie geven.  

 

1.3.2 Archiefmateriaal  

De tweede soort bron die geraadpleegd zal worden in deze thesis zijn archiefdocumenten 

afkomstig uit het Nationaal Archief in Den Haag. De instelling bevat een ware schat aan informatie 

over de werking van de voorcompagnieën en de VOC sinds hun begin. Dankzij de relatieve 

nabijheid van het fysieke archief en de opkomst van digitalisering is het mogelijk om zeer 

makkelijk toegang te krijgen tot al deze documenten. Hierdoor is het archief een zeer interessante 

bron voor historici die onderzoek voeren naar de vroegmoderne geschiedenis van de 

handelscompagnieën. Een geschatte 25 miljoen pagina’s aan documenten en een 4 kilometer aan 

archief zijn overgebleven uit de periode van de Nederlandse handelsorganisatie. In 2002, met de 

viering van het 4-eeuwig bestaan van de VOC, ging steeds meer gedacht worden aan nieuwe 
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richtingen voor toekomstig onderzoek. Femme Gaastra merkte bijvoorbeeld toen al de opkomst 

op van een interesse naar sociale geschiedenis en de invloed van Europese interacties in Azië.6 

Toch zijn niet alle onderdelen van het archief even goed onderzocht omwille van haar immense 

grootte, waardoor nog steeds veel onderzoek mogelijk blijft voor academici. Over de 

betrouwbaarheid van dit soort archiefmateriaal heeft George Vinal Smith benadrukt dat de 

medewerkers van de compagnieën, vooral de VOC, geen echte reden hadden om zaken te met 

opzet te verzwijgen of vervalsen. Aangezien de correspondenten wisten dat informatie alleen ten 

goede kwam van hun eigen organisatie was het natuurlijk van belang om correcte informatie door 

te spelen. De enige beperkingen die aanwezig kunnen zijn in dit soort bronnen komen door het 

eventuele gebrek aan kennis door de auteur op dat moment. De enige reden volgens Smith dat 

informatie echt vervalst werd, was om corruptie of clandestiene activiteiten te verdoezelen.7 

Algemeen gesproken kan dus gezegd worden dat deze documenten wel goede middelen zijn om 

het onderzoek te voeren naar de eerste contacten met Patani.  

 

1.4 Methodologie 

Naast bronnen is het ook belangrijk om de methodologie voor het schrijven over 

Europees-Aziatische interactie enerzijds en diplomatieke geschiedenis anderzijds te bespreken. 

Adam Clulow meent dat er twee historische modellen zijn ontstaan waarin de vroegmoderne 

Euro-Aziatische interacties besproken kunnen worden. Beide modellen steunen op het 

gezamenlijk idee dat de Europese activiteiten in Azië veeleer beperkt waren, toch gaan ze op 

verschillende manieren te werk om deze activiteiten te beschrijven. Het eerste model, dat door 

Holden Furber als de ‘age of partnership’ werd benoemd, plaatst de focus op de relaties die de 

Europeanen hebben gecreëerd met hun Aziatische partners.8 Furber was een belangrijke 

voorstander van de gedachte dat Europees-Aziatische interactie in de vroegmoderne periode 

gekenmerkt werd door samenwerking. Volgens hem hadden de Europeanen zich in de 16e en 17e 

eeuw sterk verspreid in Azië zonder hier werkelijke macht te verkrijgen. Vele relaties waren dus 

gebaseerd op samenwerking tussen de Europese handelaren en Aziatische kooplieden aangezien 

 
6 Jan Lucassen, “A multinational and its labor force. The Dutch East India Company, 1595-179,” 
International Labor and Working-Class History nr. 66 (2004): 13.; Femme S. Gaastra, De geschiedenis van 
de VOC. Opkomst, bloei en ondergang (Zutphen: Walburg Pers, 2009), 11-2.  
7 Smith, The Dutch, 117-18. 
8 Adam Clulow, The company and the shogun. The Dutch encounter with Tokugawa Japan (New York: 
Columbia University Press, 2016), 8. 
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dit veeleer de enige weg tot succesvolle handel bleek te zijn. Furber bekeek deze voorbeelden van 

interacties vooral in zijn eigentijdse context toen het Westen een oorlog aan het voeren was in 

Vietnam. Voor hem was de vroegmoderne samenwerking een voorbeeld waar in zijn tijd opnieuw 

naartoe gewerkt moest worden.9   

Het model van Furber is echter niet zonder kritiek van sommige academici, die vinden dat het 

model een te rooskleurig beeld geeft van de interacties. Volgens critici, zoals Sanjay 

Subrahmanyam, zijn de interacties niet een simpele kwestie van samenwerking geweest, maar 

getekend door het, al dan niet impliciet, gebruik van geweld.10 Voor Subrahmanyam waren de 

periodes van Europees-Aziatische interactie gevuld met geweld en conflict. De VOC, maar ook de 

Engelsen en Portugezen, gebruikten geweld in grote mate en zagen het als een belangrijk 

onderdeel van hun organisatie.11 Net zoals Furber, bestaat hier ook een proces waarin onderlinge 

relaties ontwikkelden, maar niet zomaar door interactie, maar omdat de ene partij het onderspit 

moest delven tegen de macht van de ander. Geweld zorgde niet voor het afbreken van de normale 

interacties, in tegendeel, conflict zou volgens Subrahmanyam namelijk zorgen voor een ordening 

van deze interacties. Geweld, zelfs al waren het enkel dreigingen, was volgens hem dus een 

productief element dat zorgde voor het creëren van regels tussen de partijen in deze 

wisselwerkingen.12 Voor het onderzoek naar de relaties tussen Patani en de voorcompagnieën 

lijkt het model van Furber als het meest relevante. De structuur van Subrahmanyam lijkt dan wel 

beter geschikt om de activiteiten van de VOC in Azië te onderzoeken, aangezien zij op een grotere 

schaal geweld hebben toegepast bij hun overzeese expansie. De voorcompagnieën kenden echter 

ook geweld als organisatorisch kenmerk, maar dit was niet bepalend voor de relaties tussen de 

Hollanders en Patani. Voor de casus in deze thesis is het model van Furber, in de vorm van een 

samenwerkingsrelatie, zeer toepasselijk.  

Voor het schrijven van diplomatieke geschiedenis is het van belang om de veranderingen op 

academisch vlak eerst te verkennen. In vergelijking tot de geschiedschrijving voor andere 

onderwerpen heeft de diplomatieke geschiedenis lange tijd kranig vastgehouden aan gedateerde 

opvattingen. Waar geschiedschrijving, in het algemeen, veel vernieuwingen onderging in de 20ste 

eeuw, was de diplomatieke geschiedschrijving nog aan het werken met 19e-eeuwse opvattingen, 

wat leidde tot een redelijk achterhaalde status. Belangrijke evoluties hebben echter 

 
9 Holden Furber, “Asia and the West as partners before “empire” and after,” The Journal of Asian Studies 
28, nr. 4 (1969): 711-21.  
10 Clulow, The company, 9. 
11 Sanjay Subrahmanyam, The political economy of commerce: southern India 1500-1650 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002), 196-97. 
12 Clulow, The company, 9. 
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veranderingen teweeggebracht in de manier waarop gekeken werd naar de diplomatieke 

geschiedenis. Zo zijn in de afgelopen 30 jaar veel nieuwe opvattingen en werkwijzen de 

bovenhand beginnen nemen in het vakgebied, dat nu tot de NDH werd gedoopt.13  

Deze nieuwe “school” voor de diplomatieke geschiedenis breekt met oude opvattingen op drie 

manieren, aldus Maurits Ebben en Louis Sicking. Ten eerste wordt afstand genomen van het idee 

dat de middeleeuwse en vroegmoderne diplomatie als basis gebruikt moeten worden om de 

moderne diplomatie te verklaren. In tegenstelling tot deze teleologische opvatting worden de 

diplomatieke interacties in haar eigen historische context bekeken. Daarnaast wordt geopperd 

om diplomatie niet meer te zien als een prerogatief voor de staat of vorst, maar ook een middel 

voor non-statelijke actoren zoals steden, organisaties of individuen. Ten slotte is afgestapt 

geweest van het idee dat de moderne diplomatie een directe afstammeling is van de 

laatmiddeleeuwse diplomatie in Italië en dat er eigenlijk geen duidelijke grens bestaat tussen 

waar en wanneer diplomatie ontstond. Hierdoor kan de diplomatieke geschiedenis meer gezien 

worden als iets dynamisch en niet vaststaand.14 Vooral de tweede opvatting is van belang 

wanneer gekeken wordt naar de contacten die Nederlandse handelaars, in dienst van de 

voorcompagnieën of VOC, hebben gemaakt in Azië. 

Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe evolutie is de interdisciplinaire aanpak die voorgesteld 

werd door onderzoekers binnen de NDH. In tegenstelling tot de 19e-eeuwse diplomatieke 

historici die enkel een nadruk op politieke en economische elementen gingen leggen, gaat nu ook 

een duidelijke interesse getoond worden in de culturele en sociale relaties. Aan de hand van 

kunst- cultuur- of mentaliteitsgeschiedenis kan bijvoorbeeld dan een bredere waaier aan 

onderwerpen worden onderzocht binnen het diplomatieke kader. Daarnaast kunnen andere 

wetenschapsvelden zoals antropologie en sociologie een instrument zijn om te kijken naar de 

symbolische functies en betekenissen van geschenken en ceremonies bij diplomatieke 

interacties. Verder wordt, onder invloed van de vrouwengeschiedenis en de demografische 

geschiedenis, ook steeds meer aandacht besteed aan wie de verschillende actoren waren en wat 

hun rollen inhielden. Ebben en Sicking kwamen tot de conclusie dat de ‘nieuwe diplomatieke 

geschiedenis’ zich meer bezighoudt met de sociale en culturele aspecten tijdens het proces van 

diplomatie, dan met het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen.15 

 
13 Ebben, “Nieuwe diplomatieke geschiedenis,” 542.  
14 Ebben, “Nieuwe diplomatieke geschiedenis,” 542-43. 
15 Ebben, “Nieuwe diplomatieke geschiedenis,” 543-47. 
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In mijn ogen is het van uiterst belang om kennis te hebben van vooroordelen en invloeden die 

aanwezig zijn in jezelf en in de bronnen waarmee gewerkt wordt. Het is zeer duidelijk dat de 

bronnen die gebruikt worden voor dit onderzoek producten zijn van hun tijd en bijgevolg sterk 

getekend zijn door een eurocentrische kijk. De dagboeken, vaak nog gepubliceerd in 

verzamelwerken die verhaalden over de koloniale geschiedenis van de Republiek, moeten dus 

kritisch benaderd worden door een historicus. De manier waarop een auteur de wereld ervaarde 

werd beïnvloed door de wereld waarin deze leefde, waardoor het belangrijk is om deze wereld 

ook te kennen en te begrijpen.16 Wanneer over interculturele interactie gesproken wordt, is het 

volgens Jurrien van Goor mogelijk om toch een volwaardig onderzoek te kunnen voeren met 

zowel eurocentrische als aziëcentrische bronnen. Voor hem gaat interactie uit van het feit dat alle 

partijen even serieus werden genomen, waardoor dat het niet van veel belang is welke focus 

aanwezig is in de bronnen.17 Niettemin moet aandacht gevestigd worden op de bias die aanwezig 

kan zijn, zij het in een bron of in de onderzoekers zelf. 

 

1.5 Eerdere onderzoeken 

De omvang van beschikbare literatuur over de vroegmoderne handelscompagnieën in Azië is vrij 

indrukwekkend. Zoals eerder besproken is het aantal werken over de VOC veel groter dan over 

de voorcompagnieën die eraan voorgingen. Daarnaast zijn er ook verscheidene werken te vinden 

over de diplomatieke geschiedenis van vroegmodern Azië die een goede basis vormen voor 

onderzoek naar dit onderwerp. Sinds de 16e en 17e eeuw was in Europa al een grote aandacht 

voor het bijhouden en uitgeven van geschiedenissen en verhalen over de Europese interactie en 

kolonisatie in Azië. Nog steeds kan gesproken worden over een actieve geschiedschrijving over 

de Europese aanwezigheid in Azië sinds de vroegmoderne periode. Hier volgt een bespreking van 

de belangrijkste literatuur en de meest invloedrijke gedachtegangen over vroegmodern Azië en 

de Nederlandse diplomatieke activiteiten daar.  

Geschiedschrijving over de vroegmoderne Europese, overzeese expansie kent een eigen 

problematiek wanneer het komt op eurocentrisme. De kolonisatie van de Amerikaanse 

continenten door Europese mogendheden werd gekenmerkt door een gevoel van superioriteit, 

aldus Stephen Greenblatt. Onder andere hun christelijke overtuiging gaf hun het gevoel de enige 

 
16 Ruangsilp, Dutch East India Company, 4. 
17 Jurrien van Goor, inleiding in Trading Companies in Asia 1600-1830, ed. Jurrien van Goor (Utrecht: Hes 
Uitgevers, 1986), 10. 
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waarheid te verkondigen, waardoor de kolonisatie een gerechtvaardigde zaak was in hun ogen. 

Dit superioriteitsgevoel tekende ook veel van de interacties die Europeanen hadden in hun 

interacties met andere culturen.18  

De Europese beschrijvingen van kolonisatie in Azië, vaak doordrenkt met gelijkaardige noties van 

een religieuze en technologische superioriteit van de westerlingen, worden steeds meer 

bekritiseerd en gerevalueerd door academici. Adam Clulow meent dat, ondanks deze beweging 

naar een nieuw inzicht op de kolonisatie van Amerika, het oude beeld van de superieure 

koloniserende Europeaan nog grotendeels onveranderd is gebleven. Als een gevolg hiervan werd 

het beeld van de “machtige Europeaan” in Amerika simpelweg overgenomen wanneer men het 

over de interacties met Azië had. Daarom is het volgens Clulow van belang om kennis te nemen 

van deze overheersende invloed om de machtsrelaties tussen Europa en Azië in de vroegmoderne 

tijd te kunnen begrijpen.  

Zo was er volgens hem een groep historici in de geschiedschrijving omtrent Europeanen in Azië 

dat vooral de focus plaatste op enerzijds de militaire superioriteit van Europeanen en anderzijds 

culturele elementen. Deze elementen gaven hen zogezegd zelfzekerheid om hun Aziatische staten 

het zwijgen op te leggen bij onderhandelingen. Dit soort centrale gedachte mondde uit in de notie 

dat het jaar 1500 een historisch keerpunt was in de wereldgeschiedenis, waarna zelfzekere en 

goed bewapende Europeanen een nieuwe wereld hebben gecreëerd door Amerika en Azië te 

veroveren. Deze centrale notie bleef echter moeilijk te verantwoorden wanneer gekeken wordt 

naar het verloop van de interacties met Azië. Hoewel deze momenten van Europese, 

technologische kracht en een grote zelfzekerheid wel bestonden volgens Adam Clulow, wijzen 

deze gebeurtenissen niet noodzakelijk naar een hoge machtspositie van Europeanen in Azië. Deze 

superioriteitsnotie is volgens Tonio Andrade kenmerkend voor het zogenaamde ‘1492 schema’ 

dat de ‘rise of the west’ aan Europese ontdekkingsreizen koppelt.19 Andrade wijst naar een 

opkomend narratief dat hij het ‘Eurasian Model’ noemt, dat dit vorige model probeert te 

ontmantelen. Dit nieuwe kaderwerk zou enkele punten als basiskenmerken bevatten. Zoals de 

notie van de Europese expansie tussen 1492 en 1650, dat gezien moet worden in een bredere, 

Euraziatische trend van expansie. Dit wordt bestempeld als de ‘age of commerce’. Daarnaast 

bestond er in de vroegmoderne periode een wereldeconomie, die echter niet beheerst werd door 

Europa, maar juist uit verschillende kernen over de hele wereld bestond. Ten slotte is er ook de 

 
18 Stephen Greenblatt, Marvelous Possessions. The Wonder of the New World (Chicago: University of 
Chicago Press, 1991): 9. 
19 Clulow, The company, 4-5. 
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realisatie dat Europeanen beroep moesten doen op nauwe samenwerking met de lokale 

bevolkingen, zowel in Amerika als in Azië. In de vroegmoderne periode bezaten Aziatische 

handelaars immers nog steeds het grootste aandeel op vlak van waarde en volume. 

Samenwerking tussen de Europese en Aziatische handelaars was dus van cruciaal belang voor de 

opkomst van Europeanen in Azië.20  

Nieuwe historische modellen zoals het vorige betwisten het bovenvermelde idee van Europese 

superioriteit en proberen een nieuw beeld voor te stellen van meer kwetsbare Europeanen in 

Azië. In plaats van enkel met geweld zich een weg te forceren, werd er beroep gedaan op 

onderhandelingen met Aziatische staten. Volgens Clulow was er dus in plaats van een 

zelfzekerheid eerder een gevoel van angst en bangheid bij de Europeanen.  Zoals eerder vermeld 

is het beeld van Europese superioriteit in de Amerikaanse continenten ook regelmatig toegepast 

geweest in de Aziatische context. Het grote verschil tussen de Europese interacties in Amerika en 

Azië zijn de Aziatische mogendheden die al ervaring hadden in het onderhandelen met 

buitenlanders en waren ze ook bereid om weerstand te bieden aan Europese eisen. In 

tegenstelling tot de Europese militaire aanpak in Amerika, moesten de Europeanen in Azië 

beginnen met een leger van diplomaten en brieven uit te sturen.21 Kortgezegd moeten de 

ervaringen van Europese handelaars en ontdekkingsreizigers dus gezien worden niet in een 

positie van superioriteit en ongeremde macht, maar gevuld met zwaktes en compromissen.  

Leonard Blussé heeft ook al gewezen op moeilijkheden die bestaan bij de geschiedschrijving over 

vroegmodern Azië. Zo wees hij op de aanwezigheid van nationalistische geschiedenissen die in 

Azië vorm opkwamen na de dekolonisaties van de 20ste eeuw. Dit soort geschiedschrijving wil 

volgens hem de bevolking een gevoel van culturele trots inboezemen en een bepaald erfgoed in 

de kijker stellen. Een antwoord op deze geschiedschrijving was volgens Blussé het ‘Towards A 

New Age of Partnership’ (TANAP) programma dat als doel had om de historische interacties 

tussen Azië en Europa te bestuderen. Onderzoek naar de pre-koloniale en vroeg-koloniale 

geschiedenis is niet altijd even makkelijk door het gebrek aan bronnen of door de grote 

verspreiding van materiaal doorheen de vele koloniale archieven van Europese landen. 

Daarnaast brengt dit vaak enige gebruik van Europese bronnen ook een zekere eurocentrische 

bias met zich mee. Het TANAP-project probeerde deze problemen te verhelpen voor nieuwe 

historici uit verschillende werelddelen door onderzoek meer toegankelijk te maken door 

 
20 Tonio Andrade, “Beyond Guns, Germs, and Steel: European Expansion and Maritime Asia, 1400-1750,” 
Journal of Early Modern History 14 (2010): 167-170. 
21 Clulow, The company, 6-7.  
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samenwerkingen te organiseren aan Europese universiteiten. Niet alleen zorgde dit voor nieuwe 

doctoraatsstudies, maar ook voor nieuwe publicaties in het veld van Aziatisch-Europese 

interactie.22 Met dit project heeft het onderzoek naar interculturele interactie zeker en vast een 

duw gekregen waardoor nieuwe thema’s kunnen onderzocht worden of oude ideeën in een nieuw 

daglicht bekeken kunnen worden. Net zoals eeuwen geleden wordt dus weer gesteund op een 

onderlinge samenwerking, één die via de digitale wereld kan steunen om kennis te verspreiden.  

Uit het voornoemde programma is een boek gevloeid dat van immens belang is voor de studie 

naar Nederlandse diplomaten in vroegmodern Zuidoost-Azië, namelijk Dutch East India Company 

merchants at the court of Ayutthaya. Dit werk van Bhawan Ruangsilp is een diepgaand werk over 

de diplomatieke contacten tussen VOC-gezanten en het Siamese hof van Ayutthaya. Het boek is 

indrukwekkend in de manier waarop het de interacties tussen de handelsorganisatie en het 

koninkrijk beschrijft reeds vanaf de beginjaren van de VOC en gaat in op allerlei facetten in de 

relatie tussen de twee partijen. Hierdoor is dit werk een goed startpunt voor onderzoek naar 

interculturele diplomatieke relaties in de regio Zuidoost-Azië.23 Aangezien Siam en Patani 

gedurende lange tijd verbonden waren in periodes van afwisselende suzereiniteit en 

onafhankelijk bestuur, is er wel enige overlap met het land dat in deze scriptie aan bod zal komen. 

Over Patani zelf is echter een ander werk van belang, namelijk de uitgave van de Hikayat Patani 

door Andries Teeuw en David Wyatt. Dit werk was al in de jaren ’70 een uitstekend basiswerk 

over het historische rijk dat haar geschiedenis verhaalt en een belangrijk kroniek van het land 

vertaald.24   

Wanneer het aankomt op literatuur over de Nederlanders in vroegmodern Azië zijn verschillende 

auteurs van belang. Femme Gaastra en Leonard Blussé zijn beiden invloedrijke historici voor de 

geschiedschrijving van de VOC en haar voorgangers in Azië. Beide auteurs hebben namelijk zeer 

belangrijke werken geschreven over de geschiedenis van Nederlands-Aziatische interactie vanaf 

de 17e eeuw. Femme Gaastra heeft met zijn Geschiedenis van de VOC een zeer goed en toegankelijk 

werk geschreven dat de het ontstaan van de voorcompagnieën en het verdere verloop van de VOC 

documenteert.25 Samen met verscheidene andere boeken en verzamelwerken over dit 

onderwerp heeft Gaastra de Nederlandse handelscompagnieën uitbundig besproken. Blussé 

 
22 Leonard Blussé, voorwoord in Dutch East India Company merchants at the court of Ayutthaya: Dutch 
perceptions of the Thai kingdom c.1604-1765, Bhawan Ruangsilp (Leiden: Brill, 2007), v-vi.  
23 Ruangsilp, Dutch East India Company. 
24 Andries Teeuw en David K. Wyatt, Hikayat Patani. The Story of Patani (Den Haag: Springer-
Science+Business Media, 1970). 
25 Gaastra, De geschiedenis. 
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heeft eveneens een lange lijst van werken gepubliceerd en artikels geschreven die de 

interculturele uitwisselingen van Nederlanders en Aziatische rijken uit de doeken doen. 

Met betrekking tot de reis van Jacob van Neck, onder andere die naar Patani, is één werk van 

cruciaal belang. De twee volumes die Van Foreest en De Booy uitbrachten, getiteld De Vierde 

Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck, bevatten 

archiefmateriaal, dagboeken en historische besprekingen en waren cruciaal voor het schrijven 

van deze thesis. Niet alleen bevat het vrijwel complete transcripties van de journalen van Jacob 

van Neck en Roelof Roelofsz., het bevat ook transcripties van verscheidene archiefdocumenten 

die van belang waren voor de reizen naar Azië zoals patentbrieven en rekeningen. Zonder deze 

uitgave was het zeer moeilijk, misschien zelfs onmogelijk geweest, om een grondige analyse te 

kunnen maken van de diplomatieke elementen die zichtbaar worden binnen het reisverslag.26 

Aan dit werk hangen nog enkele publicaties vast door een andere historicus die zich sterk in de 

figuur van Jacob van Neck heeft verdiept. Dr. Heert Terpstra had reeds in het begin van de 20ste 

eeuw verscheidene werken geschreven over de voorcompagnieën en VOC in Azië en bracht in 

1938 ook De factorij der Oostindische Compagnie te Patani uit. Maar zijn monografie over de 

verwezenlijkingen van de admiraal Van Neck uit 1950 is vooral interessant. Deze monografie 

geeft, net zoals Van Foreest en De Booy, een interessante kijk op de reis van Jacob van Neck naar 

het Oosten. Hoewel veel van Terpstra’s werken nu gedateerd lijken en eerder beïnvloed door de 

koloniale periode van Nederland, blijven deze nuttige basiswerken voor de studie naar de 

admiraal en zijn interacties met Patani.27 

Literatuur met betrekking tot vroegmoderne diplomatie en diplomatieke activiteiten van de 

Nederlandse handelscompagnieën in Azië hebben in recente jaren veel nieuwe bijdragen gekend. 

Leonard Blussé merkte in 2002 al een leemte op in de historiografie over dit thema, vergeleken 

met de toen opkomende werken over vroegmoderne militaire geschiedenis. Geweldgebruik werd 

volgens Blussé wel goed beschreven, maar er was nood aan studies naar Europese diplomatieke 

interacties in Azië.28 Deze tekortkoming werd, in periode sinds de opmerking van Blussé, goed 

aangekaart door nieuwe publicaties over dit thema. Eerder is het werk van Bhawan Ruangsilp al 

 
26 Van Foreest, De Vierde Schipvaart. 
27 H. Terpstra, De factorij der Oostindische Compagnie te Patani, Verhandelingen van het Koninklijk 
Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 1(’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 
1938).; H. Terpstra, Jacob van Neck. Amsterdams Admiraal en Regent (Amsterdam: P.N. Van Kampen & 
Zoon N.V., 1950). 
28 Leonard Blussé, “Amongst feigned friends and declared enemies,” in Making sense of global history: The 
19th International Congress of the Historical Sciences, Oslo 2000, ed. Sølvi Sogner (Oslo: 
Universitetsforlaget, 2001), 154-55. 
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vermeld geweest, wat perfect past binnen de thematiek van Nederlandse diplomatie in Azië. 

Verder is ook The company and the shogun van Adam Clulow op te merken dat eveneens de 

diplomatieke interacties bestudeerde van de VOC, maar dan in het Japan onder het bestuur van 

de Tokugawa clan.29 Naast deze werken gefocust op Nederlandse activiteiten zijn recentelijk ook 

verschillende verzamelbundels uitgegeven die vroegmoderne diplomatieke praktijken op een 

grotere schaal in kaart proberen brengen. Het werk Global gifts dat uitgegeven werd door 

Biedermann, Gerritsen en Riello brengt de focus naar hoe geschenken en materiële cultuur een 

rol speelde binnen de internationale betrekkingen in Europa en Azië.30 Ten slotte is het ook niet 

onbelangrijk om de publicaties die bewerkt zijn door Sowerby en Hennings in Practices of 

diplomacy in the early modern world te vermelden. Dit boek brengt een gala aan casussen en 

onderwerpen naar voren en gaf mee een invulling aan de leemte die lange tijd bestond in de 

diplomatieke geschiedenis.31  

 

 

 

  

 
29 Clulow, The company. 
30 Zoltán Biedermann, Anne Gerritsen en Giorgio Riello, eds. Global gifts. The material culture of diplomacy 
in early modern Eurasia (Cambridge: Cambridge University Press, 2018). 
31 Tracey Sowerby en Jan Hennings, eds. Practices of diplomacy in the early modern world c. 1410-1800 
(Londen: Routledge, 2017). 
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2 Historische achtergrond 

2.1 De Nederlanden in de Zestiende eeuw 

Op het moment dat de eerste expedities uit de Nederlanden naar Azië vertrokken, had de regio 

een woelige periode achter de rug. In de laatste decennia van de zestiende eeuw waren Spaanse 

legers en Nederlandse opstandelingen in open oorlogsvoering verzeild geraakt in wat bekend 

staat als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Deze opstand, die in eerste plaats bevochten werd 

door de hertog van Alva, is deel van de ontstaansgeschiedenis van de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden. Verschillende groepen vluchtelingen en religieuze groepen gingen 

weerstand bieden zoals de calvinisten, anabaptisten en zelfs katholieken uit Holland en Zeeland. 

Hoewel Spaanse troepen belangrijke steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel hadden 

ingenomen, bleef in de Noordelijke Nederlanden toch weerstand geboden worden. Er zijn 

verscheidene redenen waarom Spanje geen snelle overwinning heeft kunnen verkrijgen op de 

opstandelingen. Enerzijds was er een vastberadenheid bij de verdedigers en hun sterke zeemacht, 

anderzijds waren de Nederlanden gevuld met defensieve elementen zoals dijken en 

overstromingsgebieden. Daarnaast ondervond Spanje ook nog problemen met het veiligstellen 

van hun koloniale territoria van Franse en Engelse aanvallen.32 Met het ondertekenen van de Unie 

van Utrecht in 1579 en het uitbrengen van het Plakkaat van Verlatinghe in 1581 werd de breuk 

met Spanje duidelijk. Van de Republiek als staat zou echter pas gesproken kunnen worden vanaf 

1588.33 Met nieuwe Spaanse offensieven in de daaropvolgende jaren en een sluitende vrede die 

pas in 1648 werd ondertekend, waren de Lage Landen rond de eeuwwisseling van de 17e eeuw 

in een staat van onrust. Het was tijdens deze onstuimige tijden dat Nederlandse schepen zeil 

zouden zetten naar Azië. 

 

2.2 Hollandse schepen naar het Oosten 

Om het begin van de reizen van Nederlanders naar Azië te kunnen begrijpen, moet eerst gekeken 

worden naar de factoren die kooplieden in de Lage Landen aanspoorden om te vertrekken. Een 

wijdverspreide gedachte dat de Republiek een weg zocht naar Azië omwille van de 

handelsmaatregelen van de Spaanse koning Filips II (1527-1598) is volgens Femme Gaastra een 

 
32 Geoffrey Parker, “Why did the Dutch Revolt last eighty years?” Transactions of the Royal Society 26 
(1976): 53-9. 
33 Friso Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van de Opstand tot heden (Amsterdam: Boom, 2012), 46-7. 
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oude mythe. Deze gaat terug op het journaal Willem Lodewijcksz., een deelnemer van de eerste 

Nederlandse zeereis naar Azië. Zo zou de Spaanse koning in 1585 beslag beginnen leggen op 

buitenlandse schepen die aanmeerden in zijn havens. Deze daad van Filips, die 5 jaar eerder ook 

de Portugese kroon in handen had gekregen, zorgde voor enige onzekerheid bij Nederlandse 

handelaars die in Portugal Aziatische specerijen aankochten en invoerden. Toch was dit volgens 

Gaastra niet impactvol genoeg om de handel tussen de Nederlanden en het Iberisch schiereiland 

stop te zetten. De basis voor de Nederlandse push naar Azië kan eerder gevonden worden bij het 

Portugese ‘contradores’ systeem dat rond 1580 de Portugese handel begon te kenmerken. Dit 

systeem maakte gebruik van contracten voor specifieke goederen, die door een groep handelaars 

kon worden aanvaard en uitgevoerd. Handelaars met het zogenaamde pepercontract werden 

toegelaten om peper te gaan aankopen in Malakka en India, om die dan in Lissabon aan de 

Portugese kroon af te leveren tegen een vaste prijs. Tegelijkertijd liet een Europees contract 

handelaars toe om deze peper van de kroon over te kopen om deze dan verder te kunnen 

verkopen doorheen Europa. Het was via deze laatste soort contracten dat Nederlandse 

handelshuizen, die in Lissabon gevestigd waren, goederen konden krijgen om naar hun 

vestigingen in de Nederlanden te sturen. De Nederlanders konden zo vanuit Antwerpen ook een 

groot deel van de Noord-Europese markt bevoorraden tot aan de blokkade van de Schelde in 

1585.34 De Lage Landen maakten dus reeds vanaf de 16e eeuw deel uit van de specerijenhandel 

en waren zelf verantwoordelijk voor het inkopen en doorverkopen van Aziatische goederen 

doorheen Europa.  

De vraag naar specerijen bleef echter stijgen in Europa en Portugal kreeg steeds meer moeite om 

het aanbod hoog genoeg te houden. Door een dalende aanvoer van peper uit Azië, deels 

veroorzaakt door de aanvallen van Engelse kapers op Portugese schepen, begonnen prijzen te 

stijgen vanaf 1592. Volgens Gaastra is de impact van deze veranderende situatie op de 

Nederlandse handelaars niet volledig duidelijk, maar zorgde het niettemin voor een motieven bij 

de Hollandse en Zeeuwse handelslieden om actie te ondernemen. Daarnaast hadden de 

Nederlanders zeker de mogelijkheid om Azië te bereiken. Kapitaal was rijkelijk aanwezig dankzij 

de gegoede Noord-Nederlandse handelaren en de immigrerende Zuid-Nederlandse kooplieden. 

Daarnaast was de cartografie in de voorgaande jaren sterk erop vooruitgegaan en begon deze 

kennis zich steeds meer te verspreiden in Nederlandse handelaarskringen. In combinatie met 

nieuwe karteringen van Azië begonnen ook getuigenissen van ex-handelaars op Portugese 

schepen gepubliceerd te worden wat een schat aan kennis betekende voor de Nederlandse 

 
34 Gaastra, De geschiedenis, 13. 
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handelaars.35 De ideale omstandigheden waren aanwezig in de Republiek voor wat zou komen te 

volgen.  

De Nederlanders probeerden eerst een noordelijke route naar Azië te zoeken, waarschijnlijk om 

de Portugese route rond de Kaap de Goede Hoop te vermijden. Het idee om via het noorden van 

het Euraziatische continent te varen naar China klonk aantrekkelijk, aangezien hier geen kapers 

of Portugezen zouden zijn. Enkele scheepsvloten werden dan via deze weg uitgestuurd, maar 

stootte steeds op een koude ontvangst aan de onbevaarbare ijszeeën ten noorden van Rusland. 

Vier schepen uit Holland zouden meer succes kennen na het volgen van de zuidelijke route in 

1595 met Cornelis de Houtman (1565-1599) als voornaamste leider. Deze vier schepen waren 

verenigd in een compagnie, de zogenaamde Compagnie van Verre en kregen van de Staten van 

Holland en enkele Hollandse steden wapens ter beschikking voor hun tocht. Daarnaast ontvingen 

de vertegenwoordigers van deze compagnie vrijbrieven van Stadhouder Prins Maurits samen met 

een aanzienlijk bedrag aan Spaanse realen en een lading goederen, bestemd om in Azië handel te 

voeren. Deze eerste reis kende echter zeer veel tegenslagen: een schip moest achtergelaten 

worden onderweg, en van de 249 opvarenden keerden maar 89 terug naar Holland. Daarnaast 

was de tocht niet echt een financieel succes aangezien de opbrengsten van de meegebrachte 

lading amper de kosten van de reis dekten. De thuiskomst van de 3 overgebleven schepen in 1597 

was dus getekend door melancholie, maar het werd eindelijk duidelijk dat Azië bereikbaar was 

voor de Nederlanders.36 

 

2.3 De oprichting van voorcompagnieën 

Het resultaat van de eerste zeereis was dat handelaars in Hollandse en Zeeuwse steden 

halsoverkop kapitaal begonnen te investeren in expedities naar Indië. Deze vroege 

handelscompagnieën, die de basis vormden voor de latere VOC, worden de voorcompagnieën 

genoemd. Een van deze nieuwe ondernemingen uit Amsterdam smolt samen met de originele 

Compagnie van Verre om de zogenaamde Oude Compagnie te worden. Het was de Oude 

Compagnie die al in 1598 een nieuwe vloot schepen uitstuurde om handel te drijven in Azië. Deze 

Hollandse compagnie was natuurlijk niet de enige onderneming in de Nederlanden, in andere 

steden ontstonden eveneens handelsondernemingen. Onder meer in Middelburg en Rotterdam 

 
35 Gaastra, De geschiedenis, 15. 
36 J.G. van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie 
(’s-Gravenhage: Nijhoff, 1958), 6.; Gaastra, De geschiedenis, 15-6. 
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werden eigen compagnieën opgericht met hetzelfde doel als de Amsterdamse compagnie, 

namelijk de vaart op Azië. In enkele jaren na de eerste vloot steeg het aantal schepen dat naar 

Azië voer scherp naar 65 schepen, verspreid over verschillende compagnieën. Deze sterke 

stijging van activiteit richting Azië stootte de Portugezen van hun handelstroon aangezien zij 

maar 46 schepen hadden uitgestuurd richting het Oosten. Naast deze concurrentie met Portugese 

handelaars ging ook Engeland met grote ogen kijken naar de Hollandse verwezenlijkingen. De 

Engelsen hadden wel ervaring in Azië maar niet op dezelfde schaal als de Nederlanders. Hier 

kwam echter verandering in met de oprichting van de East India Company die van de Engelse 

koning zelfs het monopolie kreeg op handel tussen Engeland en Azië. De immense toename van 

Europese schepen in Azië zorgde voor een sterke stijging van de vraag, maar ook van prijzen. De 

grote toevloed van al deze aangekochte specerijen zouden op hun beurt zorgen voor sterke 

prijsdalingen in het Europese continent.37 

Steeds meer compagnieën zagen het daglicht in de Nederlanden, wat zorgde voor steeds meer 

concurrentie en vijandige gevoelens tussen de ondernemingen. Het ging zelfs zo ver dat het niet 

ongebruikelijk was voor compagnieleden om een niet-concurrentiebeding te moeten 

ondertekenen, opdat hun reiservaring en kennis niet in de handen van de concurrent zou vallen. 

Zelfs de aantekeningen en scheepsjournalen moesten na thuiskomst ingeleverd worden, 

aangezien deze van onschatbare waarde moesten geweest zijn voor de bewindhebbers die 

nieuwe expedities in gedachten hadden.38 Van de achtergrond van de bewindhebbers en 

investeerders in de voorcompagnieën en de latere VOC zijn veel sporen achtergebleven in de 

vorm van registers. Gaastra zag in deze lijsten een mengeling van zowel Noordelijke als Zuidelijke 

Nederlanders. Niet alleen het kapitaal van Antwerpse en andere Zuid-Nederlandse immigranten 

in de Republiek was van belang voor de compagnieën, maar ook hun connecties in de 

internationale handel was onmisbaar. Zoals eerder vermeld, was Antwerpen tot aan de 

Scheldeblokkade een immens belangrijke haven voor de handel met Noord-Europa. De 

netwerken en adresboeken van deze Vlamingen begon nu voor de buren in het Noorden van 

belang te worden voor hun nieuwe ondernemingen in Azië.39 

 

 

 
37 Gaastra, De geschiedenis, 17-9. 
38 Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, 11-2. 
39 Gaastra, De geschiedenis, 29. 
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2.4 De “Tweede Schipvaart” van Jacob van Neck 

Het is in de context van de voorcompagnieën dat het begin van Jacob van Necks carrière gezien 

kan worden. De man uit Amsterdam werd tot admiraal benoemd van de vloot van de Oude 

Compagnie om hun zogenaamde “Tweede Schipvaart” naar Azië te leiden, in opvolging van de 

eerste Nederlandse reis uit 1595. Deze tweede onderneming gestuurd door Van Neck had, net 

zoals de vorige expeditie naar Azië, steun gekregen van de Staten-Generaal en de Staten van 

Holland in de vorm van wapens om zichzelf te kunnen verdedigen. Acht schepen vertrokken in 

maart 1598 vanuit Amsterdam en begonnen aan de reis naar het Oosten.  De schepen zouden 

langs de westkust van Afrika zuidwaarts varen om zo de Kaap de Goede Hoop te bereiken in juli. 

Eens voorbij de kaap kon koers gezet worden richting Bantam. In het reisverslag van Jacob van 

Neck wordt duidelijk dat de eerste Nederlandse reis naar Azië sporen heeft nagelaten, zowel 

fysiek als in de herinneringen van bewoners. Tijdens de eerste schipvaart zouden de 

Nederlanders namelijk op Mauritius brand hebben gesticht en de inwoners hebben verwond. 

Verder had Cornelis Houtman, het de facto hoofd van deze eerste reis, in de Bantambaai voor 

vijandigheid gezorgd tussen de Nederlanders en de lokale bevolking. Door uit de hand gelopen 

prijsonderhandelingen liepen de spanningen op en werd Houtman zelfs gevangengenomen. Van 

Neck had dus begrepen dat de Nederlanders in Azië niet overal even warm onthaald zouden 

worden als men hoopte. Het spoor van pijnlijke herinneringen, die de Compagnie van Verre had 

achtergelaten bij de plaatselijke bevolkingen, was dus een zekere reden voor ongerustheid bij de 

vloot.40  

In Bantam zou echter blijken dat de Portugezen vijandig waren geworden tegenover de lokale 

bevolking. De Bantammers zochten bij de Nederlanders een bondgenoot en waren bereid om wat 

gebeurd was tijdens de eerste reis onder Houtman achterwege te laten. Na onderhandelingen met 

de lokale autoriteiten werden afspraken gemaakt over mogelijke handel. Het resultaat was de 

mogelijkheid om peper en kruidnagel aan te kopen. Dankzij het verblijf in Bantam heeft Van Neck 

zeer veel nuttige informatie kunnen verzamelen over mogelijke handel in Zuidoost-Azië. Deze 

kennis zou van belang zijn voor verdere expedities in de regio, aangezien de Nederlanders dan 

niet altijd beroep moesten doen op kennis die uit Iberische vloten gesmokkeld werd. Bij zijn 

terugkeer met de eerste schepen van de vloot, in 1599, ging Van Neck de verscheidene Aziatische 

geschenken, die hij had ontvangen, overhandigen aan Prins Maurits. Het daaropvolgende jaar 

kwam de rest van de vloot toe in Nederland met vier volgeladen schepen. Verder hadden ze ook 

handelskantoren opgericht in Ternate en de Banda eilandengroep. Van Neck zou met deze 

 
40 Terpstra, Jacob van Neck, 18-9 en 32-50. 
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onderneming in totaal rond de 400% winst hebben geboekt voor de bewindhebbers, wat 

opnieuw andere compagnieën aanspoorde om zeereizen naar Azië te organiseren.41  

 

2.5 De oprichting van de VOC 

Groeiende concurrentie tussen het steeds stijgende aantal Nederlandse compagnieën deed de 

nood naar samenwerking stijgen. Deze samenwerking was echter niet vanzelfsprekend aangezien 

Zeelanders en Amsterdammers niet altijd door één deur konden vanwege hun wederzijdse 

wantrouwen. Vooraleer de oprichting van de VOC had plaatsgevonden, hadden enkele 

voorcompagnieën al geprobeerd om samenwerkingen aan te gaan. Enerzijds sloegen enkele 

Zeeuwse handelscompagnieën in 1600 de handen in elkaar en startten ze een Verenigde Zeeuwse 

Compagnie. Anderzijds ging in Amsterdam de Oude Compagnie, waarvoor Jacob van Neck voer, 

samensmelten met de zogenaamde Nieuwe Brabantse Compagnie om de Eerste Verenigde 

Compagnie op Oost-Indië tot Amsterdam te vormen. In 1602 zouden de Staten-Generaal een 

eindpunt bereiken in hun zoektocht naar samenwerking tussen de compagnieën. De nieuwe 

Verenigde Oost-Indische Compagnie verkreeg met een octrooi van de Staten-Generaal de 

toestemming om als enige de handel tussen de Republiek en Azië te voeren. De jonge compagnie 

zou dit monopolie voor 21 jaar lang mogen behouden volgens het verleende octrooi, maar het 

werd later natuurlijk verlengd. Naast de uitreiking van deze machtige handelspositie werden in 

elke stad met actieve of bijna opgerichte voorcompagnieën zogenaamde ‘kamers’ opgericht. De 

zes uiteindelijke kamers waren die van Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Delft, Hoorn en 

Enkhuizen. Vanuit deze kamers werden dan afgevaardigden uitgestuurd, om in de Vergadering 

van de Heren Zeventien het centrale beleid van de VOC te bepalen.42 

Het idee van een monopolistische compagnie was theoretisch gezien in strijd met de denkwijzen 

van zowel Nederlandse handelaars als die van de provincies. De realisatie dat deze onderneming 

echter de druk op de Nederlanden door Spaanse legers zou kunnen afleiden in Azië was echter 

veelbelovend. Politieke argumenten waren echter niet van groot belang bij de onderhandelingen 

tussen de compagnieën en economische redenen waren hoogstwaarschijnlijk doorslaggevender 

voor de bewindhebbers. De Heren XVII, zoals het bestuur van de nieuwe VOC heette, besloten om, 

in tegenstelling tot de eerdere voorcompagnieën, agressief te te beginnen optreden tegen de 

Iberische aanwezigheid in Azië. Admiralen gingen hierdoor op verscheidene manieren de 

 
41 Terpstra, Jacob van Neck, 51-74.; Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, 7-8. 
42 Gaastra, De geschiedenis, 19-21. 



27 
 
 

 

Spaanse en Portugese schepen en vestigingen aanvallen of saboteren om de Nederlandse positie 

in de regio te kunnen versterken. Door middel van geweld werd het bereik van de Iberische 

tegenstanders in Azië aangetast en kreeg de VOC de mogelijkheid om hun monopolie in de regio 

verder uit te breiden.43 In het oprichtingscharter van de compagnie werden namelijk 

verschillende bevoegdheden toegekend in Azië. Het zogenaamde ‘artikel 35’ uit het document gaf 

hen het recht om contacten te leggen en overeenkomsten te sluiten met staatshoofden in het 

Oosten. Daarnaast mochten de compagnieleden territorium opeisen om forten op te bouwen en 

ten slotte mocht ook een eigen legermacht opgericht en ingezet worden.44  

 

2.6 Patani voor de Nederlandse aankomst 

De stad Patani was de hoofdstad voor het gelijknamige koninkrijk in Zuidoost-Azië. Als havenstad 

was het zeer goed gelegen op het Maleisisch schiereiland omwille van de natuurlijke bescherming 

die de baai gaf. Daarnaast was de stad een plaats waar goederen over land konden worden 

vervoerd naar de andere kant van het schiereiland, waardoor de soms gevaarlijke Straat van 

Malakka vermeden kon worden. Reeds vanaf de zesde eeuw na Christus was een havenstad 

genaamd Langkasuka gevestigd waar Patani later zou bestaan. Hier werden lokale producten 

zoals geurhout verkocht aan naburige Aziatische handelaars, maar ook de zijde en porselein van 

Chinese handelaars was een grote markt in de havenstad.45 De locatie van Patani was dus al lang 

voor het ontstaan van de stad, die de Nederlanders zouden ontmoeten, een invloedrijk 

handelscentrum in Zuidoost-Azië. Het ontstaan van de stad Patani zelf wordt geschat op ergens 

tussen het midden van de 14e en de 15e eeuw, wanneer toenemende Thaise en islamitische 

invloeden op het Maleisische schiereiland aanwezig waren. Zo zouden de heersers van de stad al 

zeker in de 16e eeuw bekeerd geweest zijn naar de islam, maar een concreet tijdstip voor de eerste 

moslimheerser is nog onduidelijk. Verder zijn uit verschillende teksten en kronieken af te leiden 

dat het koninkrijk Ayutthaya in Siam, wat hedendaags Thailand is, als suzerein van Patani een 

belangrijke rol speelde sinds de 15e eeuw. Zowel in de rol van handelspartner als militaire 

bondgenoot, tegen onder andere Malakka, was Patani voor de Siamese koningen van belang. Met 

de andere naburige staatjes op het schiereiland kon Siam een sterke en veilige handelsregio voor 

 
43 Niels Steensgaard, “The Dutch East India Company as an institutional innovation,” in Dutch capitalism 
and world capitalism, ed. Maurice Aymard (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 240-45. 
44 Clulow, The company, 12-3. 
45 Teeuw, Hikayat Patani, 1-2.; Paul Wheatley, The Golden Khersonese. Studies in the historical geography of 
the Malay Peninsula before A.D. 1500 (Kuala Lumpur: University of Malaya press, 1966), 264-65. 
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zichzelf en haar onderdanige staten creëren.46 Patani was op deze manier dus verbonden in een 

groter netwerk van staatjes in de regio van het Maleisisch schiereiland.  

Uit lokale bronnen valt af te leiden dat Patani in de 16e eeuw al een machtige positie had bereikt 

in de streek, voornamelijk dankzij de steun van Siam. De handel was voor een groot deel 

verzekerd door de Siamese suzerein en aan militaire slagkracht was eveneens geen gebrek. Tegen 

het midden van de 16e eeuw was deze relatie tussen Siam en Patani echter omgedraaid. Na een 

Siamese nederlaag tegen Pegu (hedendaags Myanmar), rebelleerde de sultan van Patani tegen 

Ayutthaya. Tot het einde van de jaren 1590 was Patani meer onafhankelijk geworden van haar 

vroegere beschermstaat. In de periode tussen 1572 en 1584 kende het bestuur van Patani veel 

strubbelingen. Na deze woelige periode kwam echter een periode van relatieve stabiliteit met de 

aanstelling van een koningin op de troon in 1584. Deze eerste koningin, Raja Ijau47, regeerde tot 

en met 1616, waarna nog drie koninginnen de troon zouden bestijgen. Via deze datering kan dus 

met zekerheid gezegd worden dat Raja Ijau aan de macht was tijdens het verblijf van Jacob van 

Neck in Patani. Het is vooral tijdens de regeerperiode van de eerste twee koninginnen, tussen 

1584 en 1624, dat Patani een bloei kende. Portugal was op dat moment steeds meer macht aan 

het verliezen over de handel in de regio van Malakka. Op hetzelfde moment zouden andere 

koninkrijken in de regio, zoals Atjeh en Bantam, steeds meer Noord-Europese handelaars 

verwelkomen. Dit was niet anders voor Patani die, zoals verder besproken zal worden, 

Nederlandse handelaars vanaf 1601 welkom heette net zoals het voor andere Europese 

kooplieden eerder had gedaan. Het is ook in deze bloeiperiode dat Patani terug naar het 

koninkrijk Ayutthaya in Siam ging kijken voor bescherming van de, steeds kostbaardere, handel 

in haar eigen havens.48 Wanneer de schepen van de Oude Compagnie arriveerden in Patani na een 

lange zeereis, kwamen ze toe in een land met veel geschiedenis en politieke intriges. De 

Hollanders maakten hier kennis met een machtige speler in de regio wanneer zij zelf nog in een 

relatief zwakke positie stonden in Azië.  

 
46 Teeuw, Hikayat Patani, 3-7.; Zie ook M.A.P. Meilink-Roelofsz, Asian trade and European influence in the 
Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630 (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962), 29.; G.P. Rouffaer, 
“Was Malaka emporium vóór 1400 A.D., genaamd Malajoer? En waar lag Woerawari, Mā∼hasin, Langka, 
Batoesawar?” Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde Van Nederlandsch-Indië 77, nr. 3/4 (1921): 556. 
47 De term “Raja” was het Maleise woord voor een erfelijk heerser.  Zie Anthony Reid, “Nigeri. The culture 
of Malay-speaking city-states of the fifteenth and sixteenth centuries,” in A Comparative Study of Thirty 
City-State Cultures, ed. Mogens Herman Hansen (Kopenhagen: Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, 
2000), 422. 
48 Teeuw, Hikayat Patani, 7-14. 
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3 De scheepsjournalen 

3.1 Dagboeken als bronnen 

Reisverslagen in de vorm van journalen zijn de twee primaire bronnen die in dit onderzoek 

geraadpleegd werden. Dagboeken als historische bronnen zijn sinds de jaren ’70 van de vorige 

eeuw een steeds populairdere bron voor het historisch onderzoek. Onder invloed van de sociale 

en mentaliteitsgeschiedenis kregen deze persoonlijke verhalen, meer specifiek de reisverhalen, 

steeds meer aandacht van historici. Deze vorm van schrijven hangt samen met de cultuur van 

reizen die de Nederlanders al sinds lange tijd kenmerkte. De dagboeken die bijgehouden werden, 

waren een belangrijk element van deze reiscultuur aangezien deze werken nodig waren om de 

ervaringen en kennis van de reizigers te delen met de lezers in het thuisland. Vaak gingen dit 

soort reisverslagen een gelijkaardige werkwijze volgen, namelijk het documenteren van 

gebeurtenissen, bezienswaardigheden en ook welke uitgaven gemaakt werden onderweg. Bij 

zeereizen kwam daar vaak nog het element bij van schetstekeningen van de landschappen die 

opdoken.49 

Dagboeken kunnen dus wel interessante bronnen van historische kennis zijn, mits de 

achtergrondinformatie en tekortkomingen van dit soort documenten in acht worden genomen. 

Journalen zijn wel opsommingen van gebeurtenissen, maar zijn niet altijd steeds 

waarheidsgetrouwe vertellingen van dag tot dag. Het blijven nog steeds werken die zijn 

samengesteld door een auteur, waarop verschillende invloeden inwerkten. Dagboeken waren 

nog altijd het resultaat van de culturele ideeën en de gewoontes van de schrijver of schrijfster. 

Verder is het ook nodig om te begrijpen dat journalen en reisverslagen niet bepaald de meest 

representatieve beelden geven van de vroegmoderne periode, aangezien de graad van 

geletterdheid bij de bevolking niet even groot was als vandaag. Daarnaast moet ook gekeken 

worden of het werk al dan niet door de auteur persoonlijk geschreven is of werd gedicteerd, 

aangezien dit een reden kon zijn om enige mate van zelfcensuur toe te passen. Wat evenzeer van 

belang is voor de mate van zelfcensuur is het doelpubliek van het werk. Afhankelijk van voor wie 

het reisverslag bestemd was, kon de inhoud een andere vorm of inhoud hebben. Het proberen te 

achterhalen en te begrijpen van het publiek kan dus al heel veel vertellen over een dagboek. Om 

het eigenlijke nut van een dagboek te bepalen kan, naast het doelpubliek, ook gekeken worden 

naar wat de inhoud was van het journaal: plaatselijke gebeurtenissen, politieke situaties, 

 
49 Rudolf M. Dekker, “Van ‘grand tour’ tot treur- en sukkelreis. Nederlandse reisverslagen van de 16e tot 
begin 19e eeuw,” Opossum: Tijdschrift voor Historische en Kunstwetenschappen 4 (1994): 8-25. 
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weersomstandigheden of economische aspecten. Ten slotte moet ook onthouden worden dat de 

dagboeken die tot vandaag overleefden, dit hebben gedaan door specifieke omstandigheden of 

keuzes. Hierdoor moet dus een ‘survivorship bias’ vermeden worden, aangezien een succesvolle 

zeereis veel meer kans gaf om een reisverslag terug te brengen, dan een gezonken schip.50 

Laten we enkele van deze elementen voor beide dagboeken van naderbij bekijken, vooraleer de 

inhoud van de journalen wordt voorgesteld. Voor het journaal van Jacob van Neck kunnen we de 

meeste van deze elementen achterhalen. Over deze auteur weten we dat hij tot een zeer hoge 

sociale klasse behoorde en dat hij tegen zijn eerste grote reis in 1598 toch al een zekere status 

had verworven.51 Hij schreef in eigen hand tot aan zijn aankomst op Java, waarna het handschrift 

veranderde. De reden hiervoor is onduidelijk, maar van Foreest en de Booy veronderstelden dat 

dit komt door een verwonding aan de hand, waarna Van Neck een schrijver in dienst nam. Dit 

tweede handschrift loopt van folio 16 tot folio 80 van het journaal en werd hoogstwaarschijnlijk 

gedicteerd door Van Neck aan de hand van eigen aantekeningen. Het handschrift veranderde 

hierna een derde maal, mogelijk door opnieuw een verandering van schrijver.52 Over de positie 

van Roelofsz. in de maatschappij weten we niets, maar we hebben geen reden om te vermoeden 

dat hij het dagboek niet zelf heeft geschreven. Met betrekking tot wie het doelpubliek nu zou zijn 

geweest voor beide dagboeken, valt dit in het ene geval meer af te leiden dan in het andere. Het 

reisverhaal van Jacob van Neck begint duidelijk met een soort van aanspreking naar zijn 

opdrachtgevers: “Nadat wij van eenighe van U, Eersame, Voorsienighe mijn Heeren oorlof 

ghenomen hadden, deeden wij […] onse anckers lichten en de zeylen vellen.”53 In het dagboek van 

Roelofsz. is zulke aanspreking echter niet te vinden of enige andere aanwijzing, waardoor het 

doelpubliek van dit werk eerder onbekend blijft. Wat de bestemming van beide dagboeken 

betreft, is voor de twee gevallen wel een gelijkaardige situatie te vinden. De voorcompagnieën, in 

hun zeer competitieve aard, probeerden hun bedrijfsgeheimen zo goed mogelijk te beschermen. 

Dit zorgde ervoor dat compagnieën hun bemanning liet beloven om al hun aantekeningen en 

journalen bij thuiskomst in te leveren. 54 Het is dus niet verbazingwekkend dat het dagboek van 

de admiraal in het archief van de voorcompagnieën in Den Haag bleef. Waar het journaal van 

 
50 Laura Sangha, “Personal documents,” in Understanding Early Modern primary sources, eds. Laura 
Sangha en Jonathan Willis (New York: Routledge, 2016), 108-24. 
51 Terpstra, Jacob van Neck, 21-2. 
52 Van Foreest, De Vierde Schipvaart, 165. 
53 Journaal van Jacob van Neck, Jacob van Neck, in De Vierde Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië 
onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck, 1599-1604, eds. H.A. Van Foreest en A. de Booy (’s-Gravenhage: 
Nijhoff, 1980), 1: 167.; Voor het originele manuscript zie Jacob van Neck, Reisverhaal, gesteld door 
admiraal Jacob van Neck voor Bewindhebberen (NL-HaNA, Den Haag, Compagnieën op Oost-Indië (1.04.01), 
nr. 115).; Van Foreest, De Vierde Schipvaart, 167. 
54 Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, 11-2.; Zie ook Terpstra, Jacob van Neck, 38. 
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Roelofsz. heen is gegaan, is onbekend, maar het is niet onwaarschijnlijk dat deze ook in het bezit 

van de bewindhebbers kwam. Beide werken zijn enkele jaren na de ontbinding van de 

voorcompagnieën wel in een gedrukte versie uitgegeven, wat daarbij nog hun bewaring en 

verspreiding bevorderde.  

Welk nut heeft het nu om deze twee dagboeken samen te lezen en te analyseren? Het zijn volgens 

mij twee verschillende perspectieven op de reis die alleen wel een zekere waarde op zich hebben, 

maar samen staan ze sterker en kunnen ze het onderzoek naar de diplomatieke aspecten alleen 

maar bevorderen. Daarnaast is er het feit dat het reisverslag van Jacob van Neck waarschijnlijk 

was bedoeld als een eindverslag voor de bewindhebbers van de compagnie, wat hem ook mogelijk 

meer gevoelig maakte voor zelfcensuur. Door de ervaringen en getuigenis van Roelofsz. ook te 

implementeren is het zo misschien mogelijk om de mogelijke leemtes die de admiraal heeft 

achtergelaten, op te vullen met de teksten van de ziekentrooster. Het is wel belangrijk hier te 

vermelden dat de besprekingen van de inhoud van deze journalen helemaal niet compleet of 

diepgaand zullen zijn. Dit deel dient eerder om een beeld te geven wat de bron in grote lijnen 

bevat en wat voor informatie werd meegedeeld.  
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3.2 Het journaal van Jacob van Neck 

3.2.1 De bron 

De eerste bron die hier besproken zal worden is het journaal van Jacob de Neck tijdens de tweede 

vloot van de zogenaamde ‘Vierde Schipvaert’ naar Oost-Indië. Deze vloot was onderverdeeld in 

twee eskaders, waarvan Van Neck de leiding kreeg over het eerste eskader. Naast dit reisverhaal 

van de admiraal is er ook de getuigenis van Roelof Roelofsz. die in de ziekenboek van het schip 

van Van Neck werkte en wat later aan bod zal komen. De dagboeken van deze twee 

bemanningsleden van het eerste eskader zijn ook de enige overgebleven reisverslagen over deze 

vloot, wat de werken toch enigszins bijzonder maken. De tweede getuigenis van Roelofsz. zal na 

het een bespreking van het journaal van Jacob van Neck aan bod komen. Beide bronnen geven 

een beschrijving van de zeereis naar Azië en de ervaringen in de landen die de bemanningen daar 

aandoen. Dankzij de publicatie door Van Foreest en De Booy uit 1980 is het mogelijk om deze 

twee journalen te raadplegen. Hoewel het reisverslag van Van Neck reeds in 1606 in het Duits 

vertaald en uitgegeven werd door Artus von Danzig, was geen Nederlandstalige uitgave te vinden. 

Hierdoor hebben Van Foreest en De Booy dan ook van het originele manuscript een transcriptie 

gemaakt en is daarom de meest recente en accuraatste uitgave van het journaal. De originele 

handgeschreven versie van het dagboek bevindt zich echter nog altijd in het Nationaal Archief in 

Den Haag en kan hierdoor dus nog altijd geraadpleegd worden indien nodig.55 

Wat hier zal volgen is een bespreking van de inhoud van het reisjournaal van Jacob van Neck. Het 

verloop van de reis, zoals het in het dagboek aan bod komt, zal besproken worden om zo een 

beeld te geven van de ervaringen die de journalen bevatten. Ik voeg deze inhoudelijke 

besprekingen toe omdat het niet alleen belangrijk is om te begrijpen hoe de Hollanders in Patani 

zijn geraakt, maar ook hoe het verblijf daar verliep en wat het dagboek meldde over de stad, 

buiten de diplomatieke interacties. Niet elk onderdeel zal diepgaand aan bod komen, daarvoor is 

het reisverslag te uitgebreid. De heen- en terugreis zullen hierdoor beknopt blijven terwijl de 

beschrijving over het verblijf in Patani uitgebreider aan bod zal komen.   

 
55 Van Foreest, De Vierde Schipvaart, 92-3.; M. Gotthardt Artus von Danzig, Achter Theil der Orientalischen 
Indien… (Frankfurt am Main: Gebroeders de Bry, 1606), fol. 1-40. 
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3.2.2 De zeereis naar Azië 

Het dagboek van Jacob van Neck beschrijft zijn zeereis die duurde van 28 juni 1600 tot 15 juli 

1604. Het begin van het werk beschrijft het vertrek van de tweede vloot uit Holland en hoe het na 

enige problemen toch de Atlantische oceaan kon opvaren. De vloot voer de Afrikaanse westkust 

af om zo Kaap de Goede Hoop te ronden ergens rond 19 december van het eerste jaar. De vloot 

zou vervolgens op 30 maart 1601 arriveren in de stad Bantam waar enkele hervormingen zouden 

doorgevoerd worden. Admiraal Van Neck besloot om de vloot van zes schepen hier te verdelen 

zodat verschillende doeleinden vervuld konden worden. Twee schepen, de Delft en de Dordrecht, 

zouden in Bantam blijven en peper inladen, waarna ze meteen zouden terugkeren naar Europa. 

Verder zouden de Amsterdam en de Gouda, onder leiding van de admiraal zelf, een tocht maken 

naar de Molukken. Tot slot werden de Haerlem en de Leyden bevolen om naar China door te varen. 

Van Neck vertrok vanuit Bantam naar de Hollandse factorij op Ternate waar hij gehoor kreeg van 

een Portugese fortificatie op het naburig gelegen eiland van Tidore. De admiraal besloot, na 

kennis te krijgen over een eerdere aanval op een Nederlands schip door de Portugezen, het fort 

aan te vallen in een poging het te veroveren. Deze aanval zou echter leiden tot het verlies van een 

groot deel van de rechterhand van Van Neck. Na dit korte avontuur op Ternate werd besloten om 

verder te reizen naar Patani, wat gezien werd als een belangrijk handelscentrum voor de regio. 

Omwille van de moesson besloten de schepen om langs de westkust van de Filipijnen door te 

varen naar Macau, om vandaaruit naar Patani te zeilen. Deze keuze om eerst Macau aan te doen 

zal, wederom, een pijnlijke beslissing blijken voor de Hollanders. Omwille van een aanval van 

enkele schepen op de Macause vestiging de dag voor hun aankomst, werd de verschijning van de 

Europese schepen gezien als een nieuwe aanval. Wanneer een sloep met Hollanders aan wal ging 

werden verschillende zeelui gevangengenomen en geëxecuteerd door de autoriteiten van 

Macau.56 Jacob van Neck zou echter pas later kennis krijgen van het lot van de bemanningsleden 

en zou uiteindelijk zonder de omgekomen zeelui richting Patani trekken.  

 

3.2.3 Aankomst in Patani 

De twee schepen onder leiding van Jacob van Neck arriveerden op 7 november 1601 op de 

ankerplaats voor de stad Patani. Deze aankomst zal voor de Hollanders bijzonder moeten geweest 

zijn, aangezien de bemanning al bekend was met geruchten dat de inwoners zeerovers waren en 

zich bedrieglijk gedroegen. Toch merkt van Neck meteen in zijn verslag op dat de Hollanders, 

 
56 Van Foreest, De Vierde Schipvaart, 92-105. 
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volgens hem, nergens anders zo vriendelijk zijn ontvangen in Oost-Azië dan in Patani. Het 

journaal gaat verder met te stellen dat de inwoners van de stad belangrijke piraten zijn geweest 

en dat dankzij deze activiteiten veel rijkdom werd verzameld door de elite. De tijd van piraterij 

was reeds voorbij bij de aankomst van de Hollanders, aangezien de koning dit niet meer 

tolereerde. Van Neck gebruikte het woord “Coninck” maar het staatshoofd van Patani was in 

realiteit een vrouw, namelijk Raja Ijau. De reden hiervoor wordt door de auteur gelegd bij een 

“inperfectie van haerlieder tael”.57 Deze opmerking klopt volgens Van Foreest en De Booy echter 

niet, aangezien de mannelijke en vrouwelijke vorst wel andere termen kenden. De titel die Raja 

Ijau droeg was die van peracau, een woord afgeleid van de Siamese vorstelijke titel phra chao 

(พระเจา้).58 De bemerking van Jacob van Neck toont wel hoe weinig vertrouwd hij zelf was met de 

lokale taal en praktijken. Hij keek in zijn reisverslag dus wel in zekere mate met een 

eurocentrische bril naar het land en haar bevolking. Voor de rest van deze bespreking zal de term 

koningin verder worden gebruikt om duidelijk te verwijzen naar Raja Ijau. 

Wanneer de Hollandse schepen hun ankers lieten vallen in de rede, werden ze bezocht door een 

inspecteur van de stad. Deze ambtenaar verwelkomde de scheepslui met lokale vruchten en 

stelde de bemanning gerust dat de koningin en de inwoners verheugd waren met hun aankomst. 

Van Neck stuurde de volgende dag Rochus Pietersz. aan wal om informatie te verkrijgen over de 

stad en mogelijke handelsgoederen die zij konden aanschaffen. De keuze voor Pietersz. was 

blijkbaar vanzelfsprekend aangezien hij de taal zou kunnen verstaan en daarnaast de 

opperkoopman was van de Gouda. Na twee dagen zonder enige vooruitgang werd duidelijk dat 

de “sabandaer” en de andere havenfunctionarissen niet verder wilden werken tot de admiraal 

zelf aan wal kwam. Verder moest de delegatie van Jacob van Neck ook geschenken meebrengen 

voor deze sabandaer en de koningin aangezien dit de plaatselijke traditie was. De Hollanders 

werden aan land verwelkomd en met twee olifanten naar het paleis van de koningin gevoerd. Op 

het paleis werd de patentbrief van de Europeanen voorgelezen in het Arabisch voor de 

hooggeplaatsten van het land. Samen met deze brief werden ook de geschenken aangeboden, met 

als resultaat dat volgens Van Neck een pakhuis mocht worden gebouwd aan land.59 

De hoofdinteresse van de Nederlanders was het verkrijgen van peper, dat volgens de lokale 

autoriteiten enkele maanden nodig had om ingeladen te worden. Omwille van de aankomende 

 
57 Journaal van Jacob van Neck, 1: 217-18. 
58 Van Foreest, De Vierde Schipvaart, 218.; Stefan Amirell, “The blessings and perils of female rule: New 
perspectives on the reigning queens of Patani, c. 1584-1718,” Journal of Southeast Asian Studies 42, nr. 2 
(2011): 308.  
59 Journaal van Jacob van Neck, 1: 218. 
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winter en de bijbehorende moesson werd daarop besloten om het seizoen door te brengen in 

Patani. Een bijkomende zaak was het feit dat volgens Van Neck enkel handel kon worden gedaan 

met de peperhandelaars mits een vastgelegde prijs werd opgelegd. Na een maand van 

prijsonderhandelingen, zonder al te veel details in dit journaal, werd een overeenkomst bereikt 

tussen beide partijen. Het reisverslag vermeldt wel de schommelingen van prijzen, mede door de 

influx van Europese schepen, maar toen de prijzen vastgelegd waren tussen beide partijen bleven 

ze ongewijzigd. Zelfs wanneer twee concurrerende Zeeuwse schepen arriveerden met de vraag 

om betere prijzen te krijgen, moesten zij voorrang geven aan de overeenkomst tussen de 

Hollanders en de handelaars.60 

Dankzij de vastgelegde prijs begon de peper ingeladen te worden op de twee Hollandse schepen. 

De kwaliteit van het product verminderde echter zo sterk dat Van Neck naar de peperhandelaar 

aan wal stapte om een betere kwaliteit te eisen. De spanningen tussen de twee stegen zo sterk dat 

de discussie pas na enkele dagen besloten werd toen de koningin eiste dat de peper toch gezeefd 

moest worden. Deze procedure bezorgde de Hollanders peper van hoge kwaliteit, maar toen de 

Zeeuwse schepen arriveerden besloten zij ongezuiverde peper in te laden. Van Neck probeerde 

de Zeeuwen te overtuigen om deze procedure over te nemen, maar kreeg als antwoord dat de 

andere schepen niet even kieskeurig wilden zijn. De Hollanders besloten echter om op eigen 

kosten de ongezuiverde peper verder te laten zeven, wat een hoge kwaliteit opleverde en op hun 

beurt meer winst zou betekenen. Toen de schepen van de Hollandse compagnie volgeladen met 

peper waren, was het tijd om huiswaarts te keren. Voor hun vertrek werden de Hollanders door 

de koningin aangesproken, wat een grote eer was volgens de admiraal. Aangezien de Hollanders 

enkele koopmannen zouden achterlaten om een loge te bemannen in Patani, vroeg de vorstin dat 

deze geen dronkaards zouden zijn. Verder werden aan Van Neck, Rochus Pietersz. van de Gouda 

en een kapitein van een Zeeuws schip elk een kris, een dolk, gegeven door de koningin. Daarnaast 

kregen de Nederlandse schippers de vraag om schepen van Patani in nood op zee te helpen. Als 

afsluiting werd samen fruit gegeten en begonnen de schippers hun vertrek voor te bereiden.61 

Toen de bevriende admiraal Jacob van Heemskerck aanmeerde in Patani, kort voor het vertrek 

van de Hollanders, zat Jacob van Neck met hem samen om informatie uit te wisselen over hun 

reizen. Het zou dan pas geweest zijn dat Van Neck kennis kreeg van het lot van zijn bemanning in 

Macau en hoe de Portugezen verantwoordelijk waren voor de executies. Jacob van Neck kwam 

hier tot de conclusie dat de Portugezen bij alle vorsten in Azië de Nederlanders in een slecht 

 
60 Journaal van Jacob van Neck, 1: 218-20. 
61 Journaal van Jacob van Neck, 1: 219-20. 
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daglicht heeft gesteld. Van Heemskerck werd bij de sabandaer van Patani aangeprezen. Na eerst 

nog de overgebleven koopwaar te verhandelen aan land, hesen de schepen uiteindelijk op 23 

augustus 1602 hun zeilen en vertrokken uit de wateren van het koninkrijk Patani.62 

 

3.2.4 De inwoners en hun manieren van leven 

Het journaal van Jacob van Neck geeft, naast een verslag van de reis, ook een redelijk uitgebreide 

beschrijving van de stad en haar bewoners. Het dagboek beschrijft eerst de stad en haar ligging 

in het landschap. Van Neck geeft hiernaast ook informatie over de diepte en ligging van de 

ankerplaats, een mijl verwijderd van de stad zelf. Dit was een beschrijving die 

hoogstwaarschijnlijk toekomstige schepen moest dienen. Naast het landschap komen ook de 

gebouwen in de stad aan bod: van houten huisjes tot het vergulde paleis van de koningin. Over de 

inwoners van de stad schreef Van Neck dat hun huidskleur ergens tussen wit en zwart lag, met 

een fier en vriendelijk karakter. Over de hogere klasse van de stad vertelt het reisjournaal onder 

andere dat deze families slaven en bedienden bezitten, terwijl ze zich dagdagelijks bezighouden 

met het thuis zitten en zichzelf vermaken. Van de algemene bevolking weet Van Neck te zeggen 

dat zij aan vissen en landbouw doen. Veel ambachts-, arbeids- en handelaarsfuncties in Patani 

werden daarnaast vervuld door de Chinese inwoners van de stad. De Chinese bevolking had 

hierdoor veel landbezit en was daarnaast ook vertegenwoordigd in de elite aan het hof van de 

koningin. Chinees was daarnaast één van de drie meest gesproken talen in het land, naast de 

hoofdtaal Maleis en het Siamees. Naast dieper in te gaan op deze populaties, vermeldde het 

reisverslag de verschillende religies aanwezig onder de Chinese, Siamese en Maleise 

bevolkingsgroepen van Patani. Zowel de Chinezen als Siamezen zijn volgens het reisverslag 

heidenen die beelden verafgoden en verschillende sektes kennen. Waar de Siamese religie veel 

priesters kende, volgden de Chinese gelovigen ook profetische jongelingen in bijgelovige 

ceremonies. Van Neck beschreef het verloop van deze ceremonie met muziek en jongeren in 

trance die het woord van hun goden voortbrachten. Ten slotte waren er de moslims die in het 

koninkrijk Patani woonden, waar Van Neck opmerkt dat ze naar islamitische gewoonte polygame 

relaties hadden. Uiteindelijk worden in het dagboek ook andere relaties tussen mannen en 

vrouwen besproken zoals overspel bij koppels en de prostitutie voor buitenlandse 

handelaarskapiteins.63 

 
62 Journaal van Jacob van Neck, 1: 220-21. 
63 Journaal van Jacob van Neck, 1: 222-25. 
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3.2.5 De koningin en haar bestuur 

Over de manier waarop het koninkrijk bestuurd werd, heeft Jacob van Neck ook enkele 

aantekeningen gemaakt. Zo regeerde de koningin al zo’n 15 jaar samen met een raad die de 

“mentery” werd genoemd. Van Neck beschrijft hoe Raja Ijau populair was bij het volk omwille van 

de betere economische situatie vergeleken met haar voorganger. Ze woonde in haar paleis samen 

met een entourage van vrouwen die haar ten dienste waren. Deze vrouwen werden zelden gezien 

door het publiek, behalve bij excursies die de koningin soms maakte. De Hollanders zijn ook bij 

enkele van deze excursies aanwezig geweest, zoals een parade van ongeveer 150 olifanten die 

haar ronddroegen. Daarnaast waren was Jacob van Neck en enkele andere Hollanders ook 

aanwezig op een boottocht die georganiseerd werd door de koningin. Hier konden zij zelf in 

gesprek gaan met de vorstin over de wens om in de toekomst terug te keren. Van Neck ging niet 

verder in op de gewoontes van het land, opdat het reisverslag anders te lang zou worden.64  

 

3.2.6 Klimaat en handel 

Voor wat betreft het klimaat, beschrijft het journaal de overvloed van voedsel en gezonde lucht, 

gecombineerd met de hitte van de evenaar. Van februari tot oktober zijn wel koelere winden op 

te merken met in de wintermaanden een hevig regenseizoen. In deze wintermaanden, net 

wanneer de Hollanders aankwamen in Patani, waren aldus Van Neck de windsnelheden zo sterk 

dat zeevaart onmogelijk werd tot en met februari. Over de beschikbaarheid van fruit en gewassen 

kan de admiraal alleen maar van een overvloed spreken. Dieren waren eveneens in groten getale 

aanwezig: van rundvee tot gevogelte en zelfs olifanten waren aanwezig op het schiereiland. Tot 

slot was de visvangst voor de gewone bevolking een belangrijke bron van voedsel.65 

Het reisverhaal sluit de beschrijving over Patani af met een bespreking van de verschillende 

soorten goederen die beschikbaar waren in de stad en die quasi volledig aangevoerd werden uit 

andere Aziatische landen. Goederen kwamen uit regio’s zoals Malakka, Bengalen, Japan en China, 

waarvoor Patani dienstdeed als een soort van handelscentrum voor de regio. Dat laatste land was 

van bijzondere interesse voor de Hollanders, aangezien buitenlanders geen toegang kregen tot 

China. Over de beschikbaarheid van peper verklaarde Van Neck dat het kruid niet zozeer in Patani 

zelf werd geteeld, maar dat het grotendeels uit naburige gebieden werd geïmporteerd tot een 

eigen plantage kon worden opgericht. Van Neck sloot het deel in het journaal over Patani af met 

 
64 Journaal van Jacob van Neck, 1: 226-27. 
65 Journaal van Jacob van Neck, 1: 227-29. 
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een bespreking van de mogelijkheden tot handel door Nederlanders in de stad. Hij stelde dat deze 

stad een zeer gepaste plek was voor Nederland om hun goederen beschikbaar te stellen, om zo 

de rest van Azië te kunnen bereiken.66 Jacob van Neck was in zijn journaal duidelijk bezig om een 

concreet verslag op te stellen van mogelijke handelsactiviteiten in Patani. Hij verwachtte dus in 

enige zin wel dat zijn compagnie weer zou keren om aan de hand van zijn informatie een 

handelsnetwerk uit te bouwen in de stad.  

 

3.2.7 De terugreis 

De laatste folio’s van het journaal hebben betrekking tot de terugreis van de zeelieden van Patani 

naar Nederland. Door tegenwinden kwamen de schepen, onder de leiding van Van Neck, pas na 

elf weken aan in Bantam. Wanneer ze hun reis verderzetten, brak ziekte uit in de buurt van Kaap 

de Goede Hoop en moest er noodgedwongen op zoek gegaan worden naar vers voedsel op St. 

Helena. Na een vermoeiende reis werd uiteindelijk Engeland bereikt waar de zieken verzorgd 

werden en men vervolgens de Republiek, na ongeveer 4 jaar reizen, bereikte.67  

 
66 Journaal van Jacob van Neck, 1: 229-31. 
67 Van Foreest, De Vierde Schipvaart, 114-15. 
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3.3 Het journaal van Roelof Roelofsz. 

3.3.1 De bron 

Het tweede dagboek dat hier besproken wordt is dat van Roelof Roelofsz., een ‘vermaender’ of 

ziekentrooster op het schip de Amsterdam waarop Jacob van Neck zijn vloot aanvoerde. In de 

uitgave van Van Foreest en De Booy werd een transcriptie gepubliceerd van de uitgave van de 

tekst in Begin ende voortgangh van de Vereenigde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische 

Compagnie van Isaac Commelin uit 1646. Aangezien het manuscript, in tegenstelling tot het 

journaal van Jacob van Neck, verloren is gegaan, moet beroep gedaan worden op deze versie van 

het dagboek. Net zoals bij het vorige reisverslag zal de transcriptie die geraadpleegd werd ook uit 

de uitgave van Van Foreest en De Booy komen. 68  Eveneens zoals bij de vorige bespreking zal de 

inhoud met betrekking met Patani veel uitgebreider aan bod komen.  

 

3.3.2 De zeereis naar Azië 

Het journaal van Roelofsz. beschrijft in grote mate dezelfde heenreis als in het werk van Jacob van 

Neck. Enkele inhoudelijke verschillen zijn wel op te merken tussen de twee journalen, namelijk 

met betrekking tot dreigementen op het eiland Annobom en het bereiken van de Abrolhos 

eilanden nabij Brazilië. Volgens Van Foreest en De Booy kwamen deze lacunes bij Van Neck voor 

enerzijds om Annobom niet in slecht daglicht te stellen bij de bewindhebbers en anderzijds door 

pure slordigheid.69 Verder blijft het journaal grotendeels dezelfde elementen bespreken als in het 

verslag van de admiraal en zal de heenreis niet verder worden besproken.   

 

3.3.3 Aankomst in Patani  

Alvorens aan te meren in Patani, beschreef Roelofsz. hoe op 4 november 1601 reeds een 

scheepspiloot uit Patani aan boord kwam met hanen en voedsel. Twee dagen later werden ze 

opnieuw bevoorraad vanuit de stad met vers voedsel om op 7 november eindelijk aan te meren 

 
68 Van Foreest, De Vierde Schipvaart, 235.; Journaal van Roelof Roelofsz., Roelof Roelofsz., in De Vierde 
Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck, 1599-1604, eds. H.A. 
Van Foreest en A. de Booy (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1980), 1: 236-63.; Originele uitgave Roelof Roelofsz., 
“Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd…,” in Begin ende voortgangh van de 
vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie… I, ed. Isaac Commelin (Amsterdam: J. 
Janssonius, 1646.), n.g. 
69 Van Foreest, De Vierde Schipvaart, 95, voetnoot 96 en 172, voetnoot 24. 
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voor hun bestemming Patani. Net zoals in het journaal van Jacob van Neck beschreef Roelofsz. het 

proces van ontmoetingen en geschenken aan boord, waarna opperkoopmannen aan land gingen 

om informatie te verkrijgen. Daarop werd gevraagd om admiraal Van Neck persoonlijk te 

ontmoeten aan land, volgens Roelofsz. omdat de inwoners van nature een trots en hoogmoedig 

volk waren. Jacob van Neck ging hierop dus aan land tijdens wat in dit journaal werd beschreven 

als een dag van “Sabbath”.70 Met deze ontmoeting werd hoogstwaarschijnlijk de ceremonie 

bedoeld waar de patentbrief van Jacob van Neck werd voorgelegd aan het hof. 

 

3.3.4 Onderhandelingen 

Kort na de presentatie van deze brief ging de admiraal weer aan land om met de sabandaer de 

prijs voor peper te onderhandelen. Deze praktijk van prijsonderhandelingen vooraleer enige 

goederen verkocht werden door lokale handelaars was volgens Roelofsz. de gewoonte in Patani. 

In dit journaal ging Jacob van Neck onderhandelen met de havenfunctionarissen wat, net zoals in 

het verslag van de admiraal, uitmondde in frustratie over de geëiste prijs voor peper. Roelofsz. 

beschrijft in zijn journaal echter ook de onderhandelingstactiek van de admiraal, namelijk doen 

alsof de Hollandse schepen uit ontevredenheid gingen vertrekken. De onderhandelaars uit Patani 

bleken hier echter helemaal niet over bezorgd te zijn, waardoor de Hollanders gedwongen 

werden om zelf terug naar de onderhandelingstafel te stappen. De opperkoopman van de 

Amsterdam keerde uiteindelijk weer naar de havenmeester die hem hartelijk ontving en vroeg 

naar zijn afwezigheid. Toen de Nederlander duidelijk maakte dat ze bereid waren te vertrekken 

door de te hoge prijs van peper antwoorde de sabandaer dat zij altijd vrij waren om te vertrekken 

of te blijven, maar dat het voor hem van geen groot belang was. Nu de Hollanders bereid waren 

te blijven, vertelde de havenfunctionaris dat admiraal Van Neck en zijn ambtenaars aan land 

moesten komen met geschenken om de onderhandelingen af te ronden. Toen deze uiteindelijk 

terugkeerde met geschenken bleek, eens aangekomen bij de residentie van de havenmeester, dat 

twee geschenken ontbraken waardoor de onderhandelingen opnieuw gestaakt werden. Tien 

dagen na de aankomst van de Hollandse schepen was nog steeds weinig vooruitgang geboekt in 

de prijsonderhandelingen met Patani. Jacob van Neck keerde terug naar de stad,  en dit volgens 

Roelofsz. toch met enige bezorgdheid over de onbetrouwbare en koppige attitudes van de 

inwoners die, aldus Van Neck, wel om te kopen waren. Deze zorgen bleken echter niet echt nodig 

 
70 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 253-54. 
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te zijn aangezien deze keer de Hollanders hartelijk werden onthaald en hun geschenken werden 

geaccepteerd, samen met de vraag om een eigen pakhuis te krijgen.71    

Op 6 december voer de admiraal opnieuw naar de stad, waar hij werd opgewacht door een olifant 

om hem naar het huis van de sabandaer te voeren. Bij de havenmeester werden ze vriendelijk 

ontvangen en na een lange onderhandeling kwamen beide partijen eindelijk tot een prijs voor de 

aankoop van de peper. Wat Van Neck niet vermelde was dat de Hollanders bovenop deze prijs 

nog 5% heffing moesten betalen aan de koningin.72 

 

3.3.5 Leven op het schip 

Iets meer dan een maand na de aankomst van de Hollanders in Patani werd de eerste lading peper 

aangevoerd en ingeladen op de schepen. Roelofsz. vertelt over hoe het proces van wegen in elkaar 

zat en hoe de compagnieleden zelf de lading tweemaal controleerden. Ook al lagen de Hollanders 

voor anker bij een veilige stad, toch bleven er nog steeds kapers op de kust. Roelofsz. getuigde zo 

van een waarschuwing die de Nederlanders ontvingen over 6 Siamese schepen die de Hollanders 

zouden aanvallen. De twee compagnieschepen brachten alles in gereedheid om een mogelijke 

aanval af te slaan en lieten drie dagen lang hun vlaggen wapperen, om aan te tonen dat zij op de 

hoogte waren van de plannen van de tegenstander. Deze situatie was risicovol voor de Hollanders 

aangezien op het schip Amsterdam alleen al 30 bemanningsleden buiten strijd lagen door ziekte. 

Uiteindelijk bliezen de Siamezen de aanval af na de realisatie dat hun verrassingspoging mislukt 

was. Enkele maanden later op 26 mei 1602 werden opnieuw voorbereidingen getroffen voor een 

aanval, omwille van twee schepen die gesignaleerd werden op zee. Met kanonnen in gereedheid 

gebracht en met de vlaggen gehesen wachtten de Hollanders een aanval af. Deze ongerustheid 

was echter voor niets want de twee schepen bleken van Zeeuwse handelaars te zijn. De aankomst 

van de bevriende kooplieden zorgde echter voor een prijsstijging van peper, waardoor zelfs de 

aanvoer naar de Hollandse schepen even in het gedrang kwam.73  

 

 

 

 
71 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 254-55. 
72 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 256.  
73 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 257-58. 
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3.3.6 De stad Patani 

Net zoals in het dagboek van Jacob van Neck vermeldde Roelofsz. de olifantenparade van de 

koningin en haar troepen. Zijn details over de gebeurtenis voegen nog toe dat de Hollanders 

bijvoorbeeld met een troep musketiers en trompetters het Wilhelmus begonnen te spelen, wat 

een verrassing was voor de koningin en haar edelen. Roelofsz. beschreef naast deze 

gebeurtenissen ook de stad Patani in zijn journaal. Zo vergeleek hij de stad met het oude 

stadscentrum van Amsterdam, zeggende dat de twee even lang zijn, maar dat Patani niet zo breed 

is als de Hollandse stad. Daarnaast zou naast de stad een moeras liggen en was de stad ommuurd 

met houten palissades. Verder was er ook een kleine rivier te vinden die aan de zeezijde langs de 

stad liep. Volgens Roelof was deze stad, in vergelijking met andere Oost-Indische steden, zeer 

mooi en goed verdedigbaar aangezien metalen kanonnen verspreid waren doorheen de 

nederzetting.74 

 

3.3.7 De lokale religies 

Net zoals in het reisverslag van Jacob van Neck haalde Roelofsz. ook de religie aan van de lokale 

bevolking. Hij schreef over de Siamese tempels en de Boeddhabeelden die hij daar zag tijdens zijn 

rondleidingen door priesters. Naast het boeddhisme maakte Roelofsz. ook een beschrijving van 

de islam in Patani. De moskee in de stad was versierd met vergulde decoraties en zuilen die 

beschilderd waren volgens de islamitische schilderkunst.75 

 

3.3.8 Vertrek uit Patani  

Wanneer de Hollanders hun vertrek aan de koningin bekendmaakten, beloofde zij om de 

achterblijvende handelaars van de loge bij te staan, mits deze geen dronkaards waren. Daarnaast 

verontschuldigde de koningin zich omdat zij de Hollanders niet elke dag heeft kunnen uitnodigen 

aan haar hof, omdat het voor een vrouw niet gepast zou zijn dit te doen in Patani. Ten slotte 

maande de vorstin de Nederlanders aan om steeds terug te komen naar Patani wanneer ze in 

Oost-Indië zouden zijn. Naast deze boodschappen schonk ze een vergulde krisdolk aan Jacob van 

Neck, die op zijn beurt antwoordde dat hij dankzij dit geschenk aan haar zou blijven denken. De 

admiraal gaf ten slotte ook zijn woord aan de koningin dat hij de schepen van haar onderdanen 

 
74 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 258. 
75 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 259-60.  
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zo goed mogelijk zal helpen. Met dat was het tijd om te vetrekken, wat ze deden na nog een laatste 

gift fruit en confituren te genieten. Op de ochtend van 23 augustus 1602 hesen de Hollandse 

schepen de zeilen om, samen met de Zeeuwse schepen die ook in Patani aangemeerd lagen, aan 

de terugtocht te beginnen. Enkele bijzonderheden van deze terugreis waren dat in totaal twee 

bemanningsleden werden gered na overboord te vallen en ook deze van de grote ziekteplaag 

vooraleer het eiland Sint-Helena bereikt werd. Uiteindelijk sloot Roelofsz. zijn dagboek eveneens 

af met de vermelding dat de schepen op 15 juli 1604 arriveerden in de Republiek.76  

 
76 Journaal van Roelof Roelofsz., 260-63. 
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4 Analyses van de diplomatieke interacties 

De reisdagboeken van Jacob van Neck en Roelof Roelofsz. bieden een kleurrijk beeld van de 

zeereis die de Hollanders hebben ondernomen. Ook al zijn deze bronnen niet volledig uit de 

doeken gedaan, toont de voorgaande beknopte beschrijving toch hoe kleurrijk en divers de 

inhoud van de dagboeken zijn. Dankzij deze vroegmoderne reisjournalen zullen verschillende 

onderzoeksvragen voorgesteld worden, om zo de centrale probleemstellingen van de thesis te 

beantwoorden. Enerzijds wordt de vraag gesteld hoe de diplomatieke interacties tussen de 

Hollandse compagnieleden en Patani verliepen. Anderzijds zal aan de hand van de 

onderzoeksvragen ook gekeken worden welke rol Jacob van Neck speelde bij deze interacties en 

of hij als een diplomaat kan beschouwd worden. In de volgende delen zullen de verschillende 

diplomatieke elementen uit de dagboeken geanalyseerd en besproken worden, met behulp van 

verschillende inzichten uit de NDH. Eerst zullen de verschillende actoren die van belang waren 

tijdens de contacten worden voorgelegd. Door te kijken naar de kenmerken van deze individuen 

en deze beter te begrijpen zal getracht worden om een beter inzicht van de diplomatieke 

interacties te krijgen. Vervolgens zullen enkele ceremonies worden bestudeerd, waaronder deze 

van de patentbrief, aan de hand van methodes uit onderzoeksvelden zoals de materiële 

cultuurstudies en de antropologie. Na deze analyse zullen de geschenken die tijdens ceremonies 

en op andere momenten geschonken werden van naderbij bekeken worden. Aan de hand van 

verscheidene bronnen wordt getracht een beeld te vormen van de vorm van deze geschiedenken, 

maar ook de onderliggende betekenissen en functies van de voorwerpen. De laatste beschouwing 

zal zich focussen rond de onderhandelingen die werden gevoerd tussen de Hollanders en de 

Pataanse havenautoriteiten.  

Een grote inspiratie voor dit onderzoek was het werk van Bhawan Ruangsilp over VOC-leden aan 

het hof van Ayutthaya. Haar studie naar onder andere de diplomatieke interacties tussen de 

Nederlanders en de regering van het Siamese koninkrijk biedt een uitgebreid verhaal van de 

opkomst en evolutie van deze samenwerking. Patani was een eerder toevallige keuze als casus, 

maar was niettemin een even interessant rijk waar diplomatieke interacties met Nederlandse 

kooplieden plaatsvonden. Zoals eerder gesteld zijn de inzichten en methodes die voorgesteld 

werden in de artikels van Ebben en Sicking over de NDH ook grote inspiraties voor deze thesis en 

zijn verscheidene artikels en boeken gepubliceerd die in deze stijl, al dan niet bewust, volgen. De 

manier waarop de analyses die hier zullen volgen worden uitgevoerd zijn deels beïnvloedt door 

de methodes die auteurs reeds individueel hebben toegepast. Hier wordt echter geprobeerd om 
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verschillende analyses samen te brengen rond één casus, om zo een breder beeld van de 

diplomatieke interacties te kunnen vormen.  

Voorbeelden van literatuur die dit soort interacties reeds hebben uitgevoerd spannen van zowel 

voor, als na de opkomst van NDH in de geschiedschrijving. Te beginnen met analyses naar 

diplomaten en non-statelijke diplomatieke actoren moet eerst en vooral Guido van Meersbergens 

bijdrage over de ‘merchant-diplomat’ vermeld worden. Hier brengt hij deze term naar voren om 

de diplomatieke interacties van Nederlandse compagnieleden te bespreken en verwijst zelf ook 

verder naar andere werken die soortgelijke interacties bij vroegmoderne handelaars 

bestudeerden.77 Naast het onderzoek naar Europese actoren hebben auteurs zoals Stefan Amirell 

ook een diepgaande blik geworpen op de figuren van Aziatische koninginnen, zoals Raja Ijau van 

Patani.78 Over analyses van ceremoniële activiteiten kan niet anders dan gekeken worden naar 

het essay van William Roosen over het bestuderen van deze historische plechtigheden. Zijn 

manier van kijken naar de onderliggende betekenissen van ceremonies is in dit onderzoek ook 

van belang aangezien het een van de eerste en meest uitgebreide artikels is over dit onderwerp. 

Meer recente literatuur over protocol en ceremonies bestaan wel, maar zijn niet zozeer in groten 

getale te vinden.79 Veel ander onderzoek over vroegmoderne diplomatieke ceremonies, dat op 

soortgelijke manieren te werk gaat in bijvoorbeeld Aziatische context, is spijtig genoeg niet zoveel 

te vinden. Met betrekking tot de studie van onderhandelingen, zoals hier besproken zullen 

worden, vallen nog minder soortgelijke studies te vinden. Niettemin is in de NDH, zoals door 

Ebben en Sicking gesteld, het proces van diplomatie, dan met het eventuele resultaat van de 

onderhandelingen die plaatsvonden.80 Hoewel hier ook wel gekeken zal worden naar zowel het 

proces als de verscheidene soorten resultaten van de onderhandelingen, blijft de connectie met 

NDH voor mij aanwezig door de aandacht op sociale en culturele aspecten binnen het proces. Tot 

slot zijn er verschillende auteurs die op soortgelijke wijzen te werk zijn gegaan om diplomatieke 

gift-giving te analyseren. De publicatie van essays, uitgegeven door Zoltán Biedermann, Anne 

Gerritsen en Giorgio Riello is één zo’n voorbeeld dat een scala aan casussen en onderwerpen 

bespreekt. Dit soort diverse studies naar de vormen van gift-giving, maar ook de andere soorten 

 
77 Van Meersbergen, “The Dutch merchant-diplomat,” 148.; John E. Wills, Embassies and illusions: Dutch 
and Portuguese envoys to K’ang-hsi, 1666-1687 (Cambridge, Mass.: Council on East Asian Studies Harvard 
University, 1984). ; Leonard Blussé, “Peeking into the Empires: Dutch embassies to the courts of China 
and Japan,” Itinerario 37, nr. 3 (2013): 13-29. 
78 Stefan Amirell, “The blessings and perils,” 303-23.; Stefan Amirell, “Female rule in the Indian Ocean 
World (1300-1900),” Journal of World History 26, nr. 3 (2015): 443-89. 
79 William Roosen, “Early modern diplomatic ceremonial: A systems approach,” The Journal of Modern 
History 52, nr. 3 (1980): 452-76. 
80 Ebben, “Nieuwe diplomatieke geschiedenis”, 547. 
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analyses naar andere elementen uit het NDH, bieden manieren om met een frisse blik naar 

diplomatieke geschiedenis te kijken.81  

Onderzoeken naar deze diplomatieke elementen zijn dus wel in zekere mate apart uitgevoerd, 

maar deze thesis probeert deze analyses eerder samen te voegen. Door middel van de interactie 

in Patani wordt geprobeerd om verschillende methodes samen te brengen om te tonen hoe 

diplomatieke casussen ook misschien onderzocht kunnen worden. Inzichten uit de NDH kunnen 

zo best samengebracht worden om de veelzijdigheid en onderliggende betekenissen van 

interculturele contacten te belichten en beter te bestuderen. Aan de hand van de verschillende 

elementen tijdens de diplomatieke contacten wordt getracht te begrijpen hoe deze processen 

verliepen en hoe de mensen die deelnamen hier een rol in speelden. 

 

  

 
81 Biedermann, Gerritsen en Riello, eds. Global gifts. 
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4.1 Actoren 

Om de diplomatieke interacties in hun geheel te kunnen onderzoeken is het van belang om te 

begrijpen welke personen erin een rol speelden en wat hun eigenschappen waren. Enerzijds zijn 

er de Hollandse zeelui die op hun zeereis halt hebben gehouden in Patani en anderzijds zijn er de 

inwoners van deze handelsstad. Het is een goed idee om de individuele actoren apart te nemen, 

want door hun achtergrond te begrijpen kunnen we ook hun handelingen mogelijk beter 

begrijpen tijdens het diplomatiek proces. Vijf actoren zullen besproken worden: de koningin van 

Patani, de sabandaer van de stad, admiraal Jacob van Neck en de twee Hollandse 

opperkoopmannen. Deze personen waren de belangrijkste individuen die aan deze diplomatieke 

interacties hebben deelgenomen omdat ieder van hen een duidelijke rol speelde in de officiële 

ceremonies en onderhandelingen.  

 

4.1.1 De koningin van Patani 

Wanneer de Nederlandse schepen Patani bereikten in 1601 was koningin Raja Ijau al ongeveer 

17 jaar aan de macht. Zij kwam op de troon te zitten in 1584 na een machtsstrijd aan haar hof en 

zou tot 1616 aan de macht blijven. Haar regeerperiode werd, net zoals die van haar opvolgster, 

gekenmerkt door een periode van welvaart voor het koninkrijk.82 Het feit dat Patani een koningin 

aan het roer had staat, is volgens sommige historici niet een onbelangrijk element. Stefan Amirell 

wees naar een hoog aantal koninginnen dat in de pre-koloniale tijd van de Indische Oceaanwereld 

regeerde. Hoewel onderzoek naar deze Aziatische koninginnen onderbelicht was volgens hem, 

merkt hij op dat zij veelvuldig werden vermeld in de bronnen van tijdsgenoten.83 Deze frequentie 

van vrouwelijke leiders had volgens Anthony Reid een mogelijke reden, namelijk de handel. Hij 

meende dat, tussen de 15e en 17e eeuw rond in de sfeer van de Indische Oceaan, staten die actief 

deelnamen aan hun regionale handel vaker bestuurd werden door koninginnen dan door 

mannelijke vorsten. Deze vorstinnen zouden actiever bezig zijn geweest met de organisatie en 

infrastructuur van de handel in het land en niet zomaar dienen als marionetten van de 

aristocratische handelaarsklasse. Vrouwen zouden bovendien ook een handelsgerichter bestuur 

 
82 Teeuw, Hikayat Patani, 10-13. 
83 Amirell, “Female rule,” 444. 
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voeren en ook beter bekwaam zijn geweest om onderhandelingen uit te voeren. Mannen zouden 

in tegenstelling te veel bezig zijn geweest met eer en het vertoon van rijkdom aldus Reid.84  

Of koninginnen nu specifiek gekozen werden als staatshoofd om een beter handelsbeleid te 

verkrijgen, is moeilijk te zeggen. Zeker voor Patani is niets terug te vinden in de bronnen dat wijst 

op zulke beslissing. Niettemin is het duidelijk dat onder het bestuur van de koninginnen van 

Patani, zeker bij de eerste twee Raja Ijau en Raja Biru, een enorme stijging van handel en welvaart 

op te merken was. Gedurende bijna een eeuw lang regeerden enkel koninginnen over het rijk, wat 

toch een zeker patroon toonde in de opvolging. In het geval van Raja Ijau geven verscheidene 

bronnen van Europese bezoekers het beeld dat zij een zeer met handel begane koningin was 

wiens bestuur een zeer positief commercieel klimaat creëerde voor het land.85 Andere geschriften 

vertellen hoe zij ook persoonlijk deelnam aan onderhandelingen en eigen geld uitleende aan 

Europese handelaars in haar rijk.86 Onder Raja Ijau ontstond dus een succesvolle periode van 

handel, welvaart en stabiliteit, maar ook steeds meer interactie met Europese handelaars.87  

Dat Raja Ijau een bijna pragmatisch handelsbeleid voerde, dat ook vruchten afwierp, wordt hier 

duidelijk. Hoewel er ook aanwijzingen bestaan dat deze koningin enkel figuurlijk aan de macht 

stond, terwijl ministers de touwtjes in handen hielden, is dit niet te vinden bij veel andere 

Europese bronnen.88 Jacob van Neck sprak zelf over een raad die de koningin bijstond, maar Raja 

Ijau lijkt veel beslissingsmacht te hebben gehad en deze ook veelvuldig te gebruiken zoals zij dat 

zelf wou.89 In de context van de diplomatieke relaties en onderhandelingen met de Hollanders in 

1601-1602 is het dus belangrijk om te begrijpen hoe Raja Ijau omging met handel. Als we de 

argumenten van Amirell en Reid volgen over het verband tussen vrouwelijke heersers en hun 

interesse om deel te nemen aan handel, kan dit veel zeggen over de contacten in Patani. Haar 

openheid tot handel en de neiging om commerciële expansie op te zoeken toont ons dat Raja Ijau 

graag contacten wilde maken met handelaars. We kunnen dus in enige mate veronderstellen dat 

de manier waarop de Hollanders en Patani contact maakten uitging van een positieve kijk op 

handel en de begeerte om het uit te breiden. 

 
84 Amirell, “Female rule,” 456-57.; Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 (New 
Haven: Yale University Press, 1988), 1: 170-71.; Anthony Reid, “Trade and state power in the 16th & 17th 
century Southeast Asia,” in Proceedings: Seventh IAHA conference, Bangkok, 22-26 August 1977, eds. 
William Warren et al. (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 1979), 1: 408-12.  
85 Amerill, “Female rule,” 458-59.; Stefan Amirell, “The blessings,” 305-8. 
86 Peter Floris, Peter Floris: his voyage to the East Indies in the Globe 1611-1615: the contemporary 
translation of his journal, ed. W.H. Moreland (Londen: Hakluyt Society, 1934), XXV en 75.  
87 Amirell, “The blessings,” 312. 
88 Teeuw, Hikayat Patani, 12. 
89 Amirell, “The blessings,” 311.; Peter Floris, Peter Floris, XXV. 
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4.1.2 De sabandaer 

De naam die in beide journalen werd gebruikt voor de functie van havenmeester aan te duiden is 

“Sabandaer”. Dit woord had hoogstwaarschijnlijk een Perzische oorsprong hebben, sjah-bendar 

wat havenkoning betekende. In het Maleis evolueerde dit naar de titel sjah-bandar. 90 Om zo dicht 

mogelijk bij de term in de bronnen te blijven zal ik vanaf hieruit “sabandaer” gebruiken voor de 

functie van havenmeester in Patani. De sabandaer lijkt in Patani verschillende functies te hebben 

uitgeoefend tijdens het verblijf van de Hollanders. Eerst en vooral was hij een havenmeester, 

verantwoordelijk voor aankomende schepen. Uit de tekst van Van Neck krijgen we te horen dat 

de sabandaer een hoge status genoot en ook geschenken verwachtte voor zijn functie.91 Eveneens 

weten we dat de sabandaers in Maleise havensteden ook dienstdeden als een soort van ‘master 

of ceremonies’, wat verklaart waarom hij ook zo actief was in het ontvangen van de Nederlanders 

bij de diplomatieke contacten. Deze ‘MC’ stond namelijk in voor het protocol en de ceremonies bij 

diplomatieke relaties.92 De belangrijkste functie van de havenmeester bij de Hollandse interactie 

lijkt toch wel bij de prijsonderhandelingen voor peper te zijn geweest. Deze onderhandelingen 

vonden onder andere plaats in de woning van de sabandaer en waren essentieel om te kunnen 

beginnen met het inladen van de specerijen.93  

Weinig andere details over de havenmeester zijn echter te vinden in de reisjournalen van de 

Hollanders. Het dagboek van Van Neck wijst op een zekere Sirinara waarmee de pepercontracten 

opgesteld zijn.94 Deze naam zou een titel zijn geweest voor een hoge ambtenaar of rentmeester, 

maar is in het dagboek niet direct verbonden met de sabandaer.95 Of de titel van Sirinara verwees 

naar de havenmeester is moeilijk vast te stellen, maar niet onmogelijk. In ieder geval was deze 

persoon van cruciaal belang om handel te verzekeren met Patani. Zijn positie en macht binnen 

het koninkrijk werden al duidelijk toen de Hollanders voor de eerste keer aan land gingen. De 

sabandaer leek te beslissen wie al dan niet toegang kreeg tot het hof en zo tot de handelsmarkt 

van de stad. 

 

 
90 Marc Kooijmans en Judith Schooneveld-Oosterling, VOC-glossarium (Den Haag: Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis, 2000), 106. 
91 Journaal van Jacob van Neck, 1: 218. 
92 Leonard Blussé, “Queen among kings: Diplomatic ritual at Batavia,” in Jakarta – Batavia: Socio-cultural 
essays, eds. Kees Grijns en Peter J.M. Nas (Leiden: KITLV Press, 2000), 29.; G.R. Berridge en Lorna Lloyd, 
The Palgrave Macmillan dictionary of diplomacy (Londen: Palgrave Macmillan, 2012), 303. 
93 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 256. 
94 Journaal van Jacob van Neck, 1: 219. 
95 Van Foreest, De Vierde Schipvaart, 219, noot 242.; Terpstra, Jacob van Neck, 99-100.  
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4.1.3 Jacob van Neck 

Admiraal van de vloot en daarbij ook nog de auteur van één van de twee dagboeken die in deze 

thesis als bron dienen. Jacob Corneliszoon van Neck is hiermee ongetwijfeld een van de 

belangrijkste figuren in de eerste interacties tussen de Nederlanders en Patani. Een grote 

hoeveelheid informatie over deze admiraal is nog te vinden in onder andere het werk geschreven 

door Heert Terpstra. Deze kleine biografie uit 1950 biedt een kort overzicht van de reizen en 

daden van Van Neck, alsook over zijn persoonlijkheid. Terpstra leidde af uit de verschillende 

journalen dat de admiraal onder andere begreep hoe hij zich moest aanpassen aan situaties om 

er winst uit te kunnen halen. Verder zou de man, volgens Terpstra, een menslievend en 

bescheiden persoon zijn geweest, aldus Terpstra. Toch zou hij een tendens hebben om zijn eigen 

fouten niet snel toe te geven wanneer het voor problemen zorgde, iets wat op te merken is bij de 

huidige casus over Patani.96 Deze karaktereigenschappen zijn van belang voor de manier waarop 

Van Neck zich gedroeg tijdens onderhandelingen. Niettemin moeten we dit met een korrel zout 

nemen aangezien het hier gaat over een paar bronnen en een figuur die 400 jaar geleden overleed. 

In de inleiding is de eerste expeditie van Jacob van Neck al uitvoerig besproken. Hij was een 

zeeman met toch enige ervaring en begreep hoe de Nederlandse handelaars winst konden halen 

uit de overzeese handel met Azië.97 Van Neck ging deze informatie ook niet echt geheimhouden 

voor zichzelf, maar ging ook heel veel informatie over handelsmogelijkheden bijhouden in zijn 

reisverslagen. Daarbovenop ging hij bijvoorbeeld samenzitten met admiraal Jacob van 

Heemskerck in Patani wanneer hij aanmeerde in 1602, om hem informatie te verschaffen. 

Daarnaast ging Van Neck de collega-admiraal ook persoonlijk aanbevelen bij de sabandaer van 

Patani.98 Jacob van Neck was een veelzijdige persoon die veel rollen op zich lijkt te hebben 

genomen tijdens de verschillende zeereizen die hij overzag. Zo was hij begaan met de handel en 

winst voor zijn investeerders, maar hij was zeker geen perfect persoon en behaalde niet altijd 

evenveel succes, zoals verderop tijdens de onderhandeling zal besproken worden.  

 

4.1.4 Opperkoopmannen 

De laatste actoren die bij de interacties van belang zijn, waren de opperkoopmannen van de 

schepen de Amsterdam en de Gouda. Enerzijds was er Jan Huyaert van Hamburch (ook geschreven 

 
96 Terpstra, Jacob van Neck, 173-78. 
97 Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, 7-8. 
98 Journaal van Jacob van Neck, 1: 220-21. 
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als Jan Hoeijer), de opperkoopman van het eerste schip. Over dit lid van de bemanning zijn weinig 

verdere details te vinden in de literatuur. De opperkoopman van het tweede schip, de Gouda, was 

iemand genaamd Rochus Pietersz. Van hem hebben we iets meer details, namelijk dat hij de 

Maleise taal in enige mate kon verstaan of spreken.99 Daarnaast weten we dat zijn halfbroer, een 

onderkoopman genaamd Pieter Walichsz., achterbleef in Patani om de handelsloge open te 

houden.100 Zowel Huyaert als Pietersz. waren actieve spelers in de interacties met Patani. Niet 

alleen de eerste contacten met de sabandaer maar ook tijdens de prijsonderhandelingen waren 

zij aanwezig en actief. Hun vaardigheden van talenkennis en ervaring als koopmannen waren dus 

belangrijk voor de Hollanders om handel te kunnen voeren in Patani.  

 

4.1.4.1 De ‘handelaar-diplomaat’ 

Nu de opperkoopmannen en admiraal Van Neck kort besproken zijn, is het nodig om hun 

contacten te bekijken door de lens van de NDH. Bij deze nieuwe aanpak werd namelijk plaats 

gemaakt om ook diplomatie door niet-statelijke actoren te betrekken in diplomatieke 

geschiedschrijving.101 Het is deze aandacht voor niet-statelijke actoren die volgens mij ook toe te 

passen is op de casus van de Hollandse compagnieleden in Patani. Compagnieleden waren 

handelaars uitgestuurd door hun investeerders en niet door de staat. Hoewel deze reizen vaak 

een brief meekregen van de Staten-Generaal of de stadhouder Maurits, blijven zij buiten de sfeer 

van statelijke actoren. De voorcompagnieën gingen namelijk contacten leggen met verschillende 

Aziatische hoven en in het geval van Patani in zeker zin ook een blijvende vertegenwoordiging 

achterlaten. De interacties tussen personen zoals Jacob van Neck en Aziatische staten zoals Patani 

zijn dus bijzonder omwille van het feit dat de admiraal nooit is uitgestuurd door de regering van 

de Republiek. De rol van handelaars en compagnieën zijn in dit soort diplomatieke contacten dus 

wel interessant door deze bijzondere verhouding tussen handelsorganisatie en soevereine staat.   

De figuur van handelaars in vroegmoderne diplomatieke geschiedenis is geen nieuw concept. 

Guido van Meersbergen gebruikte de term ‘merchant-diplomat’ in zijn essay over Nederlandse 

VOC-gezanten in het Mogolrijk. Hij gebruikte deze beschrijving van handelaar–diplomaat om de 

rol van commerciële actoren te beschrijven bij de interacties tussen vroegmoderne staten. Met 

 
99 J.W. IJzerman, “Hollandsche prenten als handelsartikel te Patani in 1602,” in Gedenkschrift uitgegeven 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan op 4 juni 1926, ed. Koninklijk Instituut voor de Taal , land en 
volkenkunde van Nederlandsch Indië (‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1926), 91.; Journaal van Jacob van 
Neck, 1: 218. 
100 Terpstra, De factorij, 9. 
101 Ebben, “Nieuwe diplomatieke geschiedenis,” 542. 
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deze term wil hij expliciet het belang van ‘non-ambassadorial actors’, dat zijn figuren die niet in 

het traditionele begrip van ambassadeur passen, benadrukken in diplomatieke contacten. Van 

Meersbergen stelde dat dit soort actoren bijzonder waren omwille van hun grotere 

bewegingsvrijheid in diplomatieke situaties aangezien handelaars los stonden van de eer van een 

vorst.102 Hij beargumenteerde dat handelscompagnieën, omwille van hun relatief losstaand 

karakter, zich makkelijker onderdanig konden gedragen tegenover buitenlandse staten.103 

Wanneer de figuren van Jacob van Neck en zijn opperkoopmannen hiernaast vergeleken worden, 

zijn toch meerdere gelijkenissen te zien. Zij moesten enkel verantwoording afleggen bij hun 

investeerders en niet bij de staat, wat hun toch enige flexibiliteit zal hebben gegeven in hun 

handelen. In Patani hoefden zijn niet de eer van hun eigen “koning” beschermen, aangezien die 

niet bestond.   

Dat de figuur van handelaar-diplomaat en niet-ambassadoriële actoren van nut kunnen zijn voor 

de diplomatieke geschiedenis is een relatief nieuwe gedachte. De notie in de verouderde 

historiografie over diplomatie was namelijk dat pure politiek en verdragen de hoofdinteresse 

moest zijn voor de onderzoeker. Historici gingen hier echter tegenin en begonnen onder andere 

te kijken naar de samenwerking tussen de individuen. Samenwerking was niet iets tussen dat 

verliep tussen de staten, maar moest door actoren onderling uitgevoerd worden. Deze nieuwe 

gedachte werd gebruikt om nieuw onderzoek naar vroegmoderne Europese diplomatie te voeren, 

maar dit zou dus evengoed kunnen helpen bij het bestuderen van Europees-Aziatische contacten 

in die periode.104 Diplomatieke praktijken waren het gevolg van de verschillende en 

geculmineerde acties van individuen, het waren eigenlijk gezamenlijke producties. De 

vertegenwoordigers van handelscompagnieën, werkend als niet-ambassadoriële actoren, deden 

ook mee aan de diplomatieke praktijken en mogen dus niet vergeten worden in de diplomatieke 

geschiedenis. De bronnen van deze handelaars kunnen gebruikt worden om zo de onderbelichte 

delen van de diplomatieke geschiedenis te bestuderen, vooral in Azië waar bronnen uit de eigen 

landen niet altijd meer bestaan.105 

 
102 Van Meersbergen, “The Dutch merchant-diplomat,” 148.; Zie ook Wills, Embassies and illusions, 52. 
103 Dit argument werd oorspronkelijk gemaakt door William A. Pettigrew, “Corporate constitutionalism 
and the dialogue between the global and local in seventeenth-century English history,” Itinerario 39, nr. 3 
(2015): 490. 
104 Daniel Riches, Protestant cosmopolitanism and diplomatic culture: Brandenburg-Swedish relations in the 
seventeenth century (Leiden: Brill, 2013), 7. 
105 Maartje van Gelder en Tijana Krstić, “Introduction: Cross-confessional diplomacy and diplomatic 
intermediaries in the early modern Mediterranean,” Journal of Early Modern History 19, nr. 2-3 (2015): 
103.; Van Meersbergen, “The Dutch merchant-diplomat,” 148. 
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Het wordt dus duidelijk handelaars en niet-ambassadoriële actoren belangrijke rollen konden 

spelen in diplomatieke processen. Het is via deze invalshoek dat ik ook de rol van Jacob van Neck 

in Patani wil onderzoeken aan de hand van de twee dagboeken. De admiraal was, net zoals de 

handelaars van de compagnieën, geen verantwoording schuldig aan zijn land, waardoor hij 

makkelijker te werk zou kunnen gaan in diplomatieke situaties. Hoewel hij nooit aangesteld is als 

ambassadeur voor deze missie, wordt het in het dagboek duidelijk dat hij toch belangrijke rollen 

vervulde bij deze initiële contacten. De vraag is dan ook of Jacob van Neck als een diplomatieke 

actor kan beschouwd worden, aan de hand van zijn handelingen tijdens de interacties met Patani. 

Zo wordt gekeken wat zijn rol was binnen het diplomatieke proces en in welke mate hij betrokken 

was.   
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4.2 De ceremonies 

Ceremonie en diplomatie waren in de vroegmoderne tijd zeer verstrengeld. Niet alleen in de 

bronnen van Jacob van Neck en Roelof Roelofsz. lijkt het protocol belangrijk te zijn geweest, maar 

dit was ook zo voor zeer veel diplomatieke contacten in de premoderne tijd. De processies en 

ceremonies in Patani werden in journalen beschreven als imposante gebeurtenissen met allerlei 

pracht en praal. De Hollanders werden zo bijvoorbeeld ontvangen met olifanten en werden in het 

versierde paleis van de koningin toegesproken door de heerseres. De beschrijvingen over de 

festiviteiten geven in zekere zin een blik in de wereld van het hof weer, een wereld waarin de 

compagnieleden zich in zekere zin moesten aanpassen. Toch moet verder gekeken worden dan 

de façade van parades en bijeenkomsten en dieper gekeken worden naar de onderliggende 

betekenissen van deze gebeurtenissen. Van Neck en zijn opperkoopmannen waren deelnemers 

van enkele van de ceremonies die plaatsvonden in Patani en die ons meer kunnen vertellen over 

het verloop van de diplomatieke contacten in Patani. Hiervoor zullen twee momentopnames uit 

de dagboeken genomen worden om deze te analyseren en de betekenis te proberen achterhalen. 

Zo wil ik ook het belang van enkele van deze ceremonies aantonen binnen deze interacties. Ten 

slotte zal ook gekeken worden naar de rol die Jacob van Neck in deze plechtigheden opneemt 

door zijn handelingen te bestuderen.  

Twee voorbeelden van ceremoniële activiteiten uit de dagboeken, zullen hier aan bod komen. Het 

eerste voorbeeld is de inontvangstneming van de Hollandse patentbrief door de Koningin van 

Patani. Deze ceremonie volgde kort na hun aankomst in de stad en betrok niet alleen Van Neck 

maar ook de opperkoopmannen van de schepen. Het volledige gebeuren rond deze lezing wordt 

van naderbij bekeken, net als de brief waarrond alles draaide. Naast deze ceremonie wil ik ook 

een parade bespreken als een tweede voorbeeld van ceremonie waar de Hollanders aan 

deelnamen. Deze parade is gekozen omdat het duidelijk meer betekenis droeg dan enkel een 

schouwspel te zijn voor de bezoekers. Er zal gekeken worden naar welke elementen van 

ceremonies aanwezig waren en waarom deze plechtigheden zo verliepen. 

 

4.2.1 Het bestuderen van de plechtigheden 

Ceremonies en andere vormen van diplomatieke plechtigheden ontbraken in de casus van Patani 

zeker niet. De studie van deze protocollaire elementen binnen de diplomatieke geschiedenis in 

haar huidige vorm is grotendeels terug te leiden tot William Roosens artikel over het onderwerp. 

Hierin deed Roosen een oproep om de onderliggende mechanismes van diplomatieke ceremonies 
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te bestuderen om zo hun belang te kunnen begrijpen. Deze ‘holistische’ aanpak was volgens hem 

een nieuwe impuls binnen de diplomatieke geschiedenis die nodig was om het verjaarde beeld 

van ceremonies als iets overbodig af te werpen. Hij vond wel dat hernieuwde interesse al 

aanwezig was tussen historici, maar dat nog veel werk te verrichten was om de betekenissen van 

de plechtigheden te kunnen vatten. Om aan deze monumentale taak te beginnen stelde Roosen 

enkele eigenschappen van ceremonies samen die gebruikt werden door sociale wetenschappers. 

Zo werd het verloop van plechtigheden vastgelegd met een lijst van regels en gingen deelnemers 

hieraan ook sterk vasthouden bij de uitvoering. Daarnaast gingen de handelingen en gedragingen 

iets vertellen over de stand van de relaties die bestonden tussen de participanten van de 

ceremonies. Vaak kunnen dit soort rituele handelingen ook niet meer van praktisch nut zijn, maar 

wel geëvolueerd zijn naar iets dat gewoonte is geworden. Ook waren ceremonies geen vreemde 

gebeurtenissen voor de deelnemers maar juist iets dat een zeer brede erkenning genoot en ook 

begrepen werd. Onder meer deze eigenschappen waren volgens Roosen mogelijk van toepassing 

op vroegmoderne diplomatieke ceremonies. Niettemin moet in het achterhoofd gehouden 

worden dat andere ideeën uit de sociale wetenschappen minder toepasselijk zijn, aangezien 

vroegmoderne diplomatie vaak gebruik maakte van vertegenwoordigers in plaats van vorsten 

zelf.106 

De eigenschappen die Roosen hier opsomde zijn volgens hem toepasbaar op de context van 

vroegmoderne diplomatieke ceremonies. Belangrijk is dan ook te begrijpen dat hij eerst en vooral 

werkte in de context van Europese interacties werkte en dat compatibiliteit met 

Europees-Aziatische interacties niet altijd mogelijk is. Toch lijken de vermelde ceremoniële 

karakteristieken van belang voor de plechtigheden in Patani te analyseren. Enkele historici 

hebben zo al verwezen naar een soort van “gemeenschappelijk repertoire” van ceremoniële 

gebruiken in Eurazië. Zo zouden diplomaten in delen van Europa en Azië een gedeeld of sterk 

gelijkende set van gebruiken hebben gehad op ceremonieel vlak. Hierdoor konden diplomatieke 

actoren in bepaalde gevallen dus met elkaars plechtigheden meedoen of ten minste de 

ceremonies begrijpen.107 Het is dus waarschijnlijk dat Nederlanders, bijvoorbeeld in Patani, ook 

wel open stonden om deel te nemen aan al deze diplomatieke evenementen.  

 
106 Roosen, “Early modern diplomatic ceremonial,” 452-55. 
107 Van Meersbergen, “The Dutch merchant-diplomat,” 154.; P.F. Bang en D. Kolodziejczyk, “’Elephant of 
India’: Universal empire through time and across cultures,” in Universal empire: A comparative approach 
to imperial culture and representation in Eurasian History, eds. P.F. Bang en D. Kolodziejczyk (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012), 25. 
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Obstakels zijn echter te vinden wanneer deze soort van vroegmoderne diplomatieke contacten 

worden bestudeerd. Ceremonies kunnen namelijk wel veel informatie bieden over de staat van 

de relaties tussen bepaalde landen, maar hier hangt dan wel aan vast dat eerdere ceremonies 

deze landen als maatstaf kunnen worden gebruikt. In het geval van de casus die hier besproken 

wordt is dit eigenlijk onmogelijk om te doen. Enerzijds was de aankomst van Jacob van Neck ook 

het eerste contact tussen de Nederlanders en het hof van Patani, wat het vinden van eerdere 

voorbeelden onmogelijk maakt. Anderzijds zitten we met het probleem dat we ook niet kunnen 

steunen op bronnen uit Patani omdat veel documenten uit deze periode niet meer bestaan. Een 

bijkomend probleem voor het onderzoeken van diplomatieke ceremonies is dat beschrijvingen 

over de non-verbale communicatie van de deelnemers ook niet altijd beschikbaar zijn.108 Dit soort 

beschrijvingen kan namelijk wel zeer belangrijke instrumenten zijn om interacties te bestuderen, 

maar deze informatie kan de toeschouwer makkelijk voorbijgaan en dus verloren gaan. Er moet 

dus in acht gehouden worden dat de analyses van deze ceremonies, via enkel de Hollandse 

dagboeken, geen uitsluitend beeld kunnen geven van de interculturele interacties.   

 

4.2.2 De briefceremonie 

4.2.2.1 De patentbrief 

Om de ceremonie voor de inontvangstneming van de brief te kunnen begrijpen is het eerst nodig 

om de inhoud van de patentbrief te analyseren. Uit deze brief kunnen verschillende elementen 

afgeleid worden. Een aspect dat van belang hier kan zijn is de manier waarop Jacob van Neck 

werd voorgesteld aan de ontvanger van het document. Verder kunnen we uit de brief mogelijk 

ook enige verwachtingen of doelstellingen vinden voor de expeditie. In ieder geval is de brief een 

goede bron om te raadplegen. Aan de vloot van Van Neck werden een set van patentbrieven in 

het Portugees en in het Arabisch geleverd. Dit was geen vreemde zaak aangezien de grote 

aanwezigheid van Portugese handelaars en van het islamitische geloof in Zuidoost-Azië. Patani 

was op zich al een plek waar de islam al vroeg een plaats kreeg op het Maleisisch schiereiland.109 

Voor de bespreking die hier gevoerd zal worden zal de brief geschreven in het Arabisch gebruikt 

worden aangezien deze ook uiteindelijk gebruikt werd in Patani.  

Iets wat onthouden moet worden voor deze bron is dat de brief in kwestie een patentbrief is en 

geen zogenaamde geloofsbrief. Een patentbrief gaf iemand de macht van een overheid om iets te 

 
108 Roosen, “Early modern diplomatic ceremonial,” 464-66. 
109 Teeuw, Hikayat Patani, 4. 
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kunnen doen terwijl een geloofsbrief eerder gebruikt werd vroegmoderne staten om 

ambassadeurs te benoemen. De geloofsbrief werd dan aan een ambassadeur meegegeven als een 

legitimatie van de functie en was een bewijs dat de persoon in kwestie bevoegd was door de 

uitsturende vorst. Daarnaast diende een geloofsbrief ook om aan te tonen dat de ambassadeur in 

feite een vertegenwoordiging was van de vorst die hen had uitgestuurd en dus een de facto 

plaatsvervanger was.110 Jacob van Neck ontving dus geen geloofsbrief en was evenmin officieel 

aangesteld als ambassadeur door de Staten-Generaal. Toch kreeg hij een officiële brief mee, 

ondertekend door Prins Maurits, dat hem enkele privileges zou geven. De patentbrieven waren 

geen ongezien element tijdens de periode van de voorcompagnieën en gaven de titularis het recht 

om indien nodig diplomatieke contacten te voeren of militaire activiteiten te ondernemen. 

Aangezien verschillende Nederlandse compagnieën actief waren in Azië en de verhouding tussen 

de Staten-Generaal en prins Maurits soms vaag was, is het niet altijd even duidelijk welke 

machtszetel kon beschouwd worden als rechtsgever voor deze brieven. De regel zou in theorie 

geweest zijn dat, tot aan de oprichting van de VOC, dit soort officiële brieven namens de 

Staten-Generaal werden ondertekend en uitgegeven door prins Maurits.111   

Nu de vorm van de brief is besproken komen we aan de inhoud van de brief en de betekenis ervan 

in de context van de periode. Een Nederlandse transcriptie van de Arabische patentbrief, 

afkomstig uit het boek van Van Foreest en De Booy, is te vinden als bijlage 1 bij deze scriptie.  

De aanhef van de brief maakt duidelijk wie de afzender was: “Maurits, Prins van Oranje”, met een 

opsomming van al zijn titels. Daarop volgt een begroeting aan alle vorsten of heersers die de brief 

zouden ontvangen. Wat ik bij deze begroeting wil bemerken is dat de brief doet uitschijnen dat 

de bezitter van de brief, Jacob van Neck, uitgestuurd werd door prins Maurits, terwijl dit helemaal 

niet het geval was. Dit lijkt niet echt een alleenstaand geval te zijn geweest voor deze periode, 

aangezien veel verschillende brieven van stadhouder Maurits werden gebruikt om enige 

diplomatieke status te verkrijgen. Wat mij hier opvalt is dat geen gebruik werd gemaakt van de 

fictieve titel van “Koning van Holland”, iets dat niet veel later werd gebruikt bij de Siamese koning. 

Dit gebruik werd dan ook verder gebruikt door de VOC bij sommige van hun eerste diplomatieke 

contacten in Azië112 In ieder geval was het gebruik van Maurits als persoon die de vloot uitstuurde 

enigszins vreemd aangezien het een handelscompagnie was die achter de expeditie stond. Dit 

gebruik van de prins, zij het als een prins of verheven tot koning, had echter een essentiële functie 

 
110 Berridge, Dictionary of Diplomacy, 231. 
111 Kees Zandvliet, Maurits. Prins van Oranje (Zwolle: Waanders, 2000), 365. 
112 Ruangsilp, Dutch East India Company, 31-2. 
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voor de werking van de voorcompagnieën in Azië. Wanneer de Nederlandse handelaars 

gewoonweg contact zouden proberen maken in hun echte positie, als handelaar, dan was de kans 

klein dat veel vorsten hun zouden aanvaarden. Door middel van Maurits als een soort van 

koninklijk figuur werd het veel gemakkelijker voor compagnieleden om diplomatieke contacten 

te beginnen met Aziatische staten.113  

Na de begroeting worden de wensen en bedoelingen van de briefdrager en de opdrachtgever 

duidelijk gemaakt. Ten eerste willen “wij”, zijnde de inwoners van de Republiek, goede relaties 

behouden met buurlanden in Europa, maar ook contacten en overeenkomsten maken met 

“vreemde volken”. Verder wordt beschreven hoe de inwoners, in de vorm van de 

voorcompagnieën, toelating van de Staten-Generaal kregen om naar Azië te varen en daar relaties 

en contracten af te sluiten. Dit was volgens de brief de aanloop naar het schrijven van deze 

patentbrief waarmee Jacob van Neck, als admiraal over een vloot van zes schepen, de 

toestemming kreeg om te varen naar Azië.  Het doel van zijn reis was enerzijds om daar aan 

handel te doen, om onder andere specerijen zoals peper en kruidnagel aan te kopen. Anderzijds 

kreeg Van Neck ook de toestemming van zijn overheid om de goederen terug te brengen en in 

Europa te verkopen. De brief maakt duidelijk dat de admiraal goede intenties had en dat hij 

vredevol contact wou zoeken met Aziatische vorsten. Daarnaast belooft de auteur van de brief 

eveneens dat de schepen van deze vorsten welkom zijn in de havens in controle van de Republiek. 

Verder wordt in de brief gevraagd om Van Neck goed te ontvangen en indien nodig te helpen op 

zijn reis, verzekerend dat dezelfde gunst verschaft zou worden voor Aziatische schepen in 

Nederland.  

De brief sluit af met een waarschuwing, namelijk dat hoewel de admiraal gevraagd werd geen 

geweld te gebruiken tegen andere personen in Azië, hij wel tot strijd mag overgaan als hij 

aangevallen werd. Het was een waarschuwing dat het vredevol karakter van de reis evengoed 

gewelddadig kon worden en, in sommige gevallen, verwacht werd. De brief lijkt dus enige belofte 

te hebben gegeven over het beperken van buitensporig geweld, of dit in de praktijk ook zo was is 

betwijfelbaar. De voornoemde regel, dat enkel in zelfverdediging het gebruik van geweld 

geoorloofd was, werd vrij breed geïnterpreteerd bij de eerste Nederlandse reizen. Bij de 

voorcompagnieën was er alleszins sprake van geweldpleging, mogelijk aangestuurd door de 

drang om handelswaar als buit te winnen. In ieder geval werd tussen 1595 en 1606 steeds meer 

 
113 Clulow, The company, 34-7. 
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verduidelijkingen toegepast op wie wel en wie niet in het vizier mocht genomen worden door de 

compagnieschepen.114 

De patentbrief voor Jacob van Neck biedt ons, en bood het hof in Patani, een zicht op de doelen en 

verwachtingen van de vloot. Met dit document werd het beeld gecreëerd dat de vloot deel 

uitmaakte van een grotere groep handelaars uit de lage landen die naar Azië trok, enkel om 

handel te drijven. Dit beeld zou natuurlijk sterk veranderen met de komst van de VOC die met 

meer macht en geweld delen van Azië zou koloniseren en daar handelsnetwerken zou opbouwen. 

Verder beschrijft de brief de rol van Van Neck als iemand die contacten moest sluiten en 

handelsovereenkomsten moest sluiten in het Oosten. Hij wordt dus op een manier voorgesteld 

als iemand die bekwaam moest zijn om diplomatieke contacten te vormen en onderhandelingen 

te voeren. Toch werd hij in deze patentbrief niet als ambassadeur aangeduid of benoemd.  

 

4.2.2.3 Het verloop van de ceremonie 

Het proces rond de inontvangstneming van de patentbrief begon eigenlijk al nog voor de 

ceremonie plaatsvond. Zo gingen de opperkoopmannen van de schepen drie dagen heen en weer 

om uiteindelijk te moeten horen dat de onderhandelingen enkel konden beginnen als Jacob van 

Neck persoonlijk aan land kwam met geschenken.115 De sabandaer gaf deze boodschap door aan 

de Hollanders en dit was een teken dat het hoofd van de missie zich eerst moest laten voorstellen 

aan de regering van Patani. Dit soort discussies, niet over wat onderhandeld werd, maar hoe men 

het moest doen is volgens William Roosen onderdeel van een breder proces genaamd ‘stroking’ 

of vleien. Door eerst de situatie af te tasten met discussie over protocol kon worden ingeschat wat 

de andere partij wou doen en of het zou meewerken. Dankzij de aanwezigheid zo te erkennen en 

te eisen dat admiraal Van Neck persoonlijk aan land kwam, werd het makkelijker voor beide 

partijen om te beginnen met onderhandelen.116 

Nu de eis werd gesteld dat een ceremonie werd gehouden, was het tijd voor de plechtigheid. Dit 

gebeurde op vierde dag dat de Hollanders in Patani aangemeerd lagen wanneer Jacob van Neck 

aan land ging. Het dagboek stelde dat de admiraal samen met één of meerdere mensen aan land 

ging, maar specifieerde niet wie dit waren. Waarschijnlijk waren het de opperkoopmannen, die 

 
114 Peter Borschberg, Journal, memorials and letters of Cornelis Matelieff de Jonge. Security, diplomacy and 
commerce in 17th-century Southeast Asia (Singapore: NUS Press, 2015), 23-7. 
115 Journaal van Jacob van Neck, 1: 218. 
116 Roosen, “Early modern diplomatic ceremonial,” 469-70.; Eric Berne, Games people play. The psychology 
of human relationships (New York: Grove Press, INC., 1964), 15. 
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de dagen ervoor immers al aan land waren gegaan en ook enig belang hadden met zichzelf voor 

te stellen. Eens aan land werden de Hollandse compagnieleden verwelkomd door twee olifanten 

die de genodigden naar het paleis van de koningin droegen. Opnieuw merk ik hier hetzelfde soort 

‘stroking’ dat eerder is besproken. Het vleien van een diplomatiek partner kon namelijk ook de 

vorm aannemen van aardigheden zoals het luxueus behandelen van een persoon tijdens een 

ceremonie om zo positieve gevoelens los te maken.117 De Hollanders werden op een manier 

“royaal” ontvangen en liet hun waarschijnlijk ook als statusvol voelen. Dit wijst erop dat de ene 

partij de andere wou paaien en hun wilde imponeren, mogelijk om respect te tonen of gewoon 

om hun geïnteresseerder te maken in het drijven van handel. Aangekomen in het paleis van de 

koningin was het tijd voor het afgeven van de brief. Het document werd voorgelezen in het 

Arabisch door iemand, waarna een “bisschop” het vertaalde. Deze vertaling gebeurde mogelijk in 

het Maleis, aangezien dit naast Arabisch de meest waarschijnlijke omgangstaal was voor het hof 

van Patani. Naast de lezing van de brief werden ook de geschenken gegeven aan de koningin en 

de sabandaer, die deze laatste had gevraagd mee te brengen. Na het uitvoeren van deze ceremonie 

werden de Hollanders doorverwezen naar een havenfunctionaris om de prijs voor peper te 

bepalen.118     

Deze plechtigheid was dus essentieel voor het kunnen aanvangen van de prijsonderhandelingen. 

Ceremonies konden volgens Roosen dus veel betekenis dragen en tonen hoe bijvoorbeeld een 

ontvangend land keek op haar tegenpartners. Hij visualiseerde de status van een relatie tussen 

twee staten op een spectrum, met aan de ene zijde sterke haat en aan het andere uiterste sterke 

vriendschap. Roosen stelde dat ceremonies en het zogenaamde ‘stroking’ dit punt impliciet 

konden verplaatsen. Door een gezant of ambassadeur zeer goed te ontvangen en te behandelen, 

ging de relatie de positieve kant uit. Wanneer een ceremonie bewust slecht werd uitgevoerd of 

weinig respect werd gegeven aan de vertegenwoordiger, ging de relatie in de negatieve kant van 

het spectrum staan.119 Als we dit idee toepassen op de briefceremonie zou gesteld kunnen worden 

dat Patani, door het goed ontvangen van de Hollanders, een betere relatie wou cultiveren. Het 

lijkt misschien normaal dat deze handelaars met respect en pracht werden onthaald, maar zulke 

ceremonies liepen niet altijd even vlot voor Jacob van Neck in Azië. Zo ondervond een eerdere 

expeditie onder Van Neck enige problemen in Bantam wanneer zij de brief van de Hollanders 

wilden lezen. De Bantammers wilden dat de koopmannen ze persoonlijk kwamen afgeven, terwijl 

de Hollanders voet bij stuk hielden dat dit niet de gewoonte was voor hen. Een compromis kwam 

 
117 Roosen, “Early modern diplomatic ceremonial,” 469-70. 
118 Journaal van Jacob van Neck, 1: 218.  
119 Roosen, “Early modern diplomatic ceremonial,” 470-71. 
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er door een Bantamse edelman die dienstdeed als koerier tussen de twee partijen.120 Het was dus 

evengoed mogelijk dat een van de partijen zich koppig vasthield aan eigen regels om sterker dan 

de tegenpartij te blijven. 

Uit deze briefceremonie kunnen twee zaken geconcludeerd worden. Ten eerste dat Jacob van 

Neck duidelijk heeft geleerd om meer flexibel te zijn in hoe hij zich gedroeg bij het voeren van 

interacties. Waar hij in zijn eerdere reis koppig voet bij stuk hielde over zijn manier van 

ceremonievoering, ging hij in Patani maar al te graag meespelen in het proces. Het tweede punt 

is dat Jacob van Neck in enige mate toch werd gezien als een volwaardige vertegenwoordiger van 

zijn thuisland door de regering van Patani. Hij werd expliciet gevraagd om zich voor te komen 

stellen, met zijn brief, aan het hof, niet zo verschillend met hoe ambassadeurs met geloofsbrieven 

aan de slag zouden gaan. Ik denk dus dat de ceremonie hier ook een legitimerende rol speelde 

voor van Van Neck aangezien hij zo enerzijds erkend werd als vertegenwoordiger en anderzijds 

toegang kreeg tot de onderhandelingstafel. Als de Hollanders hier dus niet aan geparticipeerd 

hadden, waren zij hoogstwaarschijnlijk niet veel verder geraakt in Patani dan de haven. Dankzij 

de rol die Jacob van Neck hier speelde als vertegenwoordiger, erkend door het hof via de 

ceremonie, zorgde ervoor dat de Hollandse compagnieleden toegang kregen tot de markt van 

Patani.  

 

4.2.3 De parade 

De tweede ceremoniële activiteit die van interesse is binnen de diplomatieke context was een 

parade die doorheen de stad werd gehouden. Zowel Van Neck als Roelofsz. beschreven het 

evenement op de 24ste juni van 1602 als een grootse optocht waarvoor de admiraal door de 

koningin werd uitgenodigd. De kooplieden van de Hollandse schepen en ook de ziekentrooster 

Roelof gingen mee aan land om de festiviteiten te volgen. Naast deze bemanningsleden waren ook 

nog eens 50 musketiers aanwezig en 12 Hollandse trompettisten. De koningin trok door de stad 

met een colonne van zo’n 156 olifanten, waarvan sommige versierd waren en dienstdeden als 

koninklijke rijdieren. Verder maakten ongeveer 4000 gewapende manschappen deel uit van de 

vorstelijke parade. Niet alleen de Hollanders maakten deel uit van het publiek, maar ook grote 

delen van de bevolking van de stad Patani stonden de stoet op te wachten.121 

 
120 Terpstra, Jacob van Neck, 53-4. 
121 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 258. 
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Wat was de onderliggende betekenis van dit soort optochten? De koningin wilde duidelijk haar 

macht tonen aan haar publiek: de bevolking en de Hollanders. De ceremoniële activiteit werd hier 

gebruikt om niet alleen de letterlijke macht te tonen van de vorstin, maar ook haar beeld als 

heerser te versterken en legitimeren. De heersende klasse moest haar bestaan dus werkelijk 

tonen aan de onderdanen als een soort van propaganda. Ceremonies konden dit doen omwille 

van de manier waarop het een fysieke en sociale afstand creëerde tussen het vorstelijk 

onderwerp en het publiek. Op deze manier waren vorstelijke parades en ceremonie een 

weerspiegeling van de bestaande sociale structuur in het land en eigenlijk ook de sociale 

structuur tussen de heerser en diplomaat.122 Daarnaast toont het ook waar de Hollanders pasten 

in het totale geheel. Deze creatie van een fysieke en sociale afstand is ook waar te nemen bij de 

plechtigheid in Patani, waar de koningin samen met haar dochter op een olifant paradeerde. De 

voornoemde Hollandse trompetters, in vol ornaat met oranje vlaggen aan hun instrument, 

speelden bij het voorbijgaan van de koninklijke entourage het Wilhelmus. Het optreden van het 

toekomstige Nederlandse volkslied zou volgens Roelofsz. een positieve reactie hebben 

teweeggebracht bij de vorstin. Zij liet namelijk de groep van Hollanders aantreden aan haar rijdier 

en stak het hoofd uit de tent, die op het dier geplaatst was, om hen te begroeten en eten aan te 

bieden.123 Dit fragment toon zeer duidelijk hoe de koningin als hoofd van de ceremonie 

afgeschermd en verwijderd bleef van de omstaanders, maar op bepaalde momenten toch haar liet 

zien. Volgens mij was deze vertoning ook op een zekere manier een erkenning van de 

aanwezigheid van de Hollanders in Patani die mee uitgenodigd werden op het spektakel. Het 

verloop van de ceremonie bevatte dus een zekere onderliggende betekenis die de relatie tussen 

de koningin en haar onderdanen benadrukte. Daarnaast speelden Jacob van Neck en de 

Hollanders ook een rol in deze vorstelijke parade. Het volledige vertoon van de Hollandse 

entourage met musketiers en trompettisten was ook een manier voor de admiraal om een positief 

beeld voor te brengen van zijn bemanning, maar ook van zijn land. Dankzij het mooi opgeklede 

schouwspel van musketiers en muzikanten en dan het gebruik van een belangrijk volkslied wou 

Van Neck in mijn ogen toch zichzelf en de Republiek proberen legitimeren in de ogen van de 

koningin. Deze strategie lijkt hoe dan ook gelukt te zijn, aangezien Raja Ijau zichzelf liet zien aan 

de groep en hun ook uitnodigde om dichterbij te komen. Ten slotte had de positie van Jacob van 

Neck in deze ceremonie ook enig belang omdat hij persoonlijk ook werd uitgenodigd door de 

koningin. Hij werd mogelijk door haar gezien als een persoon met enig belang en status, als een 

 
122 Roosen, “Early modern diplomatic ceremonial,” 472-73.; John J. Honignmann, “Ceremony,” in A 
dictionary of the social sciences, eds. Julius Gould en William L. Kolb (New York: Free Press of Glencoe, 
1964), 83.; Steven Lukes, “Political ritual and social integration,” Sociology 9, nr. 2 (1975): 301. 
123 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 258.; Journaal van Jacob van Neck, 1: 226-27. 
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vertegenwoordiger van de missie en de Republiek. Dat Van Neck nu uitdrukkelijk uitgenodigd 

werd betekent dus dat hij aanvankelijk toeschouwer moest zijn van het machtsvertoon en van de 

grootsheid van het hof.  

Door deze fragmenten van ceremonies en hun onderliggende betekenissen te analyseren kunnen 

de diplomatieke relaties en de rollen van actoren beter begrepen worden. De twee plechtigheden 

tonen hoe relaties werden begonnen en vorm kregen, gedurende de interacties van alle actoren. 

De functies van de ceremonie speelden daarnaast ook een belangrijke rol in de diplomatieke 

relaties en waren belangrijk in het verdere verloop van onderhandelingen. Verder is het dus ook 

belangrijk om de handelingen van Jacob van Neck te bekijken in deze context. Hij ging tijdens deze 

plechtigheden voorgesteld worden als een vertegenwoordiger voor zijn vloot en zijn land. De 

ceremonies tonen ook hoe de admiraal dit misschien niet persoonlijk deed, maar door 

omstandigheden als een niet-statelijke diplomaat naar voren werd geschoven. Niettemin 

handelde Van Neck als een belangrijke actor binnen deze fases van het diplomatieke proces.  
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4.3 Onderhandelingen 

Onderhandelingen waren in zekere mate een belangrijk onderdeel van vroegmoderne diplomatie 

en in Patani lijkt hier geen tekort aan zijn geweest. Zoals eerder al werd getoond kwamen deze 

onderhandelingen niet uit het niets. Plechtigheden gingen deze vooraf, maar ook tijdens de 

prijsbesprekingen waren zaken zoals protocol en geschenken cruciaal. Hier volgt een bespreking 

van het verloop van de onderhandelingen die gevoerd werden over peper, met alle obstakels die 

ondervonden werden. Ook zal de rol van de admiraal bij het onderhandelen bekeken worden om 

te zien of hij een passieve toekijker was, of een actieve deelnemer. Daarnaast worden de geboekte 

resultaten van deze deliberaties besproken en ook wat hun impact was op de latere Nederlandse 

handel in Azië.   

 

4.3.1 De aanzet 

Waarom werd juist op deze plek door Van Neck naar deze specerij gezocht? Deze vraag is hier 

van belang aangezien er toch een reden moest zijn geweest om te willen aanmeren en 

onderhandelen. Van Foreest en De Booy stelden vast dat de instructies en aanwijzingen voor 

onder andere de vloot van Jacob van Neck niet meer bestaan. Door aan de hand van een iets later 

document, uitgevaardigd aan Jacob van Heemskerck, kon volgens hun toch een beeld gecreëerd 

worden van de instructies voor eerdere reizen zoals die van Van Neck. Het manuscript, getiteld 

“ordre der aenwysinge van de plaetsen, om te negocieren, …”, beschrijft de verschillende locaties 

die aangedaan moesten worden door Van Heemskerck. Enerzijds geeft het de richtlijn om de 

geschriften van Petrus Plancius, een adviserende navigator, te volgen. Anderzijds werd een 

opsomming gegeven van plaatsen zoals Atjeh, Kedah en Bantam. Aan het einde van deze 

vlootinstructie werd echter nog een toevoeging gemaakt: “Ende by aldien eenige schepen van 

dese vlotte varen nae de Coninckrycken van China, sal geraden wesen, dat zy int verby zeillen 

vernemen, off tot Patane, anders genaemt Patania menichte van goed peper is te becomen .”124 

Patani stond dus in 1602, nog voor Van Neck zelfs teruggekeerd was naar Nederland, bekend als 

een belangrijke peperplaats. De kans dat de admiraal voor zijn reis een soortgelijke instructie 

 
124 Manuscript:  Order tot aanwijzing der plaatsen om te negotiëeren… (NL-HaNA, Den Haag, Compagnieën 
op Oost-Indië (1.04.01), nr. 143).; Transcriptie in J. K. J. de Jonge, De opkomst van het Nederlandsch gezag 
in Oost-Indië (1595-1610). Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief 
(’s-Gravenhage: Nijhoff, 1864), 2: 499-502.; Van Foreest, De Vierde Schipvaart, 24-5. 
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kreeg is zo goed als zeker en verklaart dus waarom nu precies Patani werd aangedaan en waarom 

dit goed werd gezocht.  

De onderhandelingen die werden gevoerd om een geschikte peperprijs te bekomen gingen, zoals 

eerder werd besproken, enkel van start na de nodige plechtigheden. Na deze plechtigheden kreeg 

Jacob van Neck te horen dat op dat moment maar 700 tot 800 bahar peper aanwezig was in 

Patani.125 Verder kwam het nieuws dat het inladen van de twee Hollandse schepen ten minste 5 

of 6 maanden kon duren. Dit laatste was echter niet een bijzonder groot probleem aangezien 

winter al was begonnen en door haar moessonwinden niet verder gevaren kon worden.126 Voor 

de Hollanders was er dus geen beter moment dan toen om zich aan land te wagen en deze kans 

te nemen. 

 

4.3.2 De prijsonderhandelingen 

De onderhandelingen konden van start gaan na de briefceremonie en de Hollanders hadden twee 

doelen voor ogen: een pakhuis aan land om hun eigen goederen te verkopen en een gunstige 

peperprijs om hun schepen te kunnen inladen. Om het verloop van de besprekingen te volgen 

moet gebruik gemaakt worden van beide reisjournalen. Hoewel beide auteurs het 

onderhandelingsproces bespreken, worden niet altijd dezelfde elementen opgenomen of dezelfde 

volgorde gehanteerd. Daarom zullen de beide verslagen hier apart worden besproken zodat de 

verschillen duidelijk worden tijdens het verloop van de besprekingen. Eerst zal het verloop van 

de onderhandelingen volgens de admiraal worden besproken, waarna de feiten volgens Roelofsz. 

aan bod zullen komen.  

 

4.3.2.1 Van Necks getuigenis 

De versie van de prijsbesprekingen die Jacob van Neck heeft neergeschreven in zijn dagboek 

begon met het verkrijgen de toestemming om zelf goederen aan land te brengen en te verkopen. 

Hiervoor hebben de kooplieden dan een licentie ontvangen waarmee zij een pakhuis konden 

bouwen aan land. Om deze licentie te verkrijgen moesten ze, zoals verder nog besproken zal 

worden, geschenken aanbrengen aan acht belangrijke personen in de regering waaronder de 

 
125 De ‘bahar’ was een Maleise inhoudsmaat die algemeen gelijkstond aan 500 Amsterdamse pond (0,494 
kg/pond). Roelofsz. verwees in zijn dagboek dat een bahar in Patani 380 pond woog. 700 tot 800 bahar 
stond dus plus minus gelijk aan 131.404 kg tot 150.176 kg.; Zie Kooijmans, VOC-glossarium, 15 en 92.   
126 Journaal van Jacob van Neck, 1: 218-19. 
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koningin. Dit zorgde dus wel ervoor dat de Hollanders goederen konden verkopen aan de lokale 

bevolking en handelaars, maar om peper te kunnen kopen was het nodig om een vastgelegde prijs 

te bepalen. Van Neck vermeldde in zijn reisverslag dat het veel moeite koste om een prijs af te 

spreken en dat de onderhandelingen ongeveer een maand hebben geduurd. Aanvankelijk stelde 

de sabandaer, waarmee zij een prijs gingen vastleggen, een getal van 50 realen per bahar peper 

voor. De opgegeven reden voor dit aantal was het feit dat in Bantam op dat moment 8 schepen 

aangemeerd lagen die 60 realen voor dezelfde hoeveelheid aanboden. Opvallend is dat volgens 

Van Neck de peperprijs bij de aankomst van de Hollanders nog op 15 realen lag. Het dagboek geeft 

onder meer als reden hiervoor dat het hoge aantal inkomende schepen zorgde voor een grote 

instroom van realen, wat eveneens zorgde voor prijsstijgingen.  De prijsinflatie was dus in ieder 

geval een zeer snelle gebeurtenis en toont ook hoe de regionale markten in contact stonden met 

elkaar. Uiteindelijk werd een prijs van 30 realen van achten per bahar peper vastgelegd tussen 

de partijen. Hoe deze prijs ineens werd bereikt legde de admiraal niet verder uit in zijn journaal. 

Wel bemerkte Van Neck dat deze laatste prijs gedurende het volledige verblijf werd 

gerespecteerd door de verkopers, in tegenstelling tot zijn eigen vooroordelen over het zogezegde 

onbetrouwbare karakter van de bewoners.127  

Nu de kostprijs voor de aangeleverde goederen werd beslist, kon de peper gewogen en ingeladen 

worden. Gedurende dit proces werd het vertrouwen en de beloofde prijs op sommige momenten 

echter onder druk gezet. Van Neck vermelde bijvoorbeeld de acties van de Zeeuwse 

compagnieleden, die enkele maanden na de aankomst van de Hollanders waren gearriveerd in 

Patani. Toen de Hollanders namelijk hun peper in het begin ontvingen, was het een relatief hoge 

kwaliteit. Wanneer deze kwaliteit daalde door de aanwezigheid van onzuiverheden en stof, 

gingen de Hollanders terug naar Sirinara, de persoon waarmee zij de prijs hadden vastgelegd. Van 

Neck deed zijn beklag bij deze contactpersoon en na enkele dagen, door de tussenkomst van de 

koningin, werd besloten om de peper extra te zeven zonder bijkomende kosten. Zo gezegd zo 

gedaan, tenminste tot dat de Zeeuwse schepen arriveerden in mei 1602. De Hollanders 

probeerden hen nog te overtuigen om ook gebruik te maken van deze zuiveringsmethode, maar 

de Zeelanders weigerden omdat in hun ogen het een verloren zaak was aangezien andere schepen 

ook lagere kwaliteit zouden aankopen. Hierdoor moesten de Hollanders beginnen met het laten 

zeven van ingeladen peper op eigen kosten, aangezien dit niet meer werd verwacht door de 

inkomende Europese handelaars. Dit zorgde voor een uiteindelijk verlies van 6 percent. Een 

ander voorbeeld van druk op de onderhandelingen door de aanwezigheid van concurrenten is de 

 
127 Journaal van Jacob van Neck, 1: 218-19. 
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bewering van Van Neck dat lokale handelaars de prijzen wilden opdrijven. Echter dankzij hun 

eerdere prijsbesprekingen zorgde de verantwoordelijke ervoor dat de prijs hetzelfde bleef voor 

hun volledige lading.128  

Concurrentie tussen de verscheidene voorcompagnieën was niet ongebruikelijk in de vroege 

periode van handel tussen Nederland en Azië. Een instructie aan admiraal Steven van der Haghen 

van de Oude Compagnie benadrukt de competitieve gedachtegang van bewindhebbers in de 

Republiek: 

“[…] dat de Zeeuwen ons werck viant zijn en dat sy derhalve niet ligtelijck vertrout en werden.” 

Handelaars uit concurrerende compagnieën gingen elkaar zelfs proberen ondermijnen door 

bepaalde informatie achter te houden of zelfs op financieel vlak te saboteren. Zo moesten de 

Amsterdamse handelscompagnieën in Indische havens steeds proberen om zoveel mogelijk 

specerijen op te kopen wanneer Zeeuwse schepen in aantocht waren, zodat de prijzen in de lucht 

schoten.129 Tactieken om elkaar te ondermijnen waren dus helemaal niet uit den boze tijdens de 

periode van de voorcompagnieën, zelfs niet bij Van Necks compagnie.  

 

4.3.2.2 Roelofsz.’s getuigenis 

De ziekentrooster Roelof Roelofsz. beschreef net zoals de admiraal het onderhandelingsproces 

uitvoerig, maar gaf meer informatie over het eigenlijke verloop van de besprekingen. Net zoals 

het verslag van de admiraal begonnen de onderhandelingen na de ceremonie waar de Hollandse 

brief en geschenken werden voorgesteld. Het openingsbod van beide partijen lag echter anders 

dan wat door Van Neck werd beschreven. Patani wou namelijk 40 realen van achten per bahar, 

terwijl de admiraal niet hoger wou bieden dan 24 zilverstukken. Deze onenigheid over de 

peperprijs zorgde duidelijk voor een kloof tussen de Hollanders en de sabandaer. Wat volgde leek 

in de ogen van Van Neck misschien als een sluwe handelstactiek, namelijk doen alsof hij de 

schepen liet klaarmaken om te vertrekken. Twee dagen lang probeerden de Hollanders de indruk 

te wekken bij de sabandaer dat zij voorraad insloegen om verder te reizen zonder peper te kopen. 

Het plan zakte in mekaar toen de compagnieleden realiseerden dat hun onderhandelingspartners 

zich niets aantrokken van het schouwspel. De opperkoopman van de Amsterdam ging na de 

realisatie terug aan land om de sabandaer te ontmoeten en op te biechten dat de prijzen te hoog 

waren voor de Hollanders. Gelukkig voor hem zette Van Necks tactiek geen kwaad bloed bij de 

 
128 Journaal van Jacob van Neck, 1: 219-20. 
129 Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, 9-12. 
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havenmeester en verzocht de functionaris dat onderhandelingen terug konden aanvangen 

wanneer de admiraal en zijn koopmannen geschenken aan de sabandaer zouden geven.130  

Deze nieuwe kans voor het verderzetten van de onderhandelingen werd al snel gegrepen door de 

Hollandse koopmannen die na enkele dagen met een selectie van cadeaus aan land kwamen. 

Ongeluk trof de groep Nederlanders echter toen zij aan het huis van de sabandaer stonden en hun 

geschenken verzamelden en realiseerden dat twee stukken ontbraken. Om enige problemen of 

schaamte te vermijden werd besloten om terug te keren, zonder nog maar aan de 

onderhandelingen te zijn begonnen. Van Neck bleef niet bij de pakken zitten en ging uiteindelijk 

dan toch, met het correcte aantal geschenken terug aan land. Hoewel de admiraal naar verluidt 

schrik begon te krijgen voor de koppigheid en onvoorspelbaarheid, werden zijn geschenken 

aanvaard en werd hem alvast toegelaten een pakhuis te bouwen in Patani. Het duurde uiteindelijk 

tot 6 december 1601, bijna een volledige maand na hun aankomst, dat de Hollanders een 

doorbraak in de onderhandelingen bereikten. Na een olifantenrit van een half uur door een 

modderige route arriveerde Jacob van Neck aan de residentie van de sabandaer waar hij werd 

ontvangen. Hier vonden de finale besprekingen plaats en werd besloten om een overeenkomst te 

sluiten waar de Hollanders 30 realen van achten betaalden per bahar peper. Daarbovenop 

moesten de compagnieleden nog aan de koningin een bijkomende heffing van ongeveer 5 percent 

betalen.131 Met een vastgelegde prijs werd dus overgeschakeld op het inladen van de specerij en 

was het onderhandelingsproces afgelopen. 

 

4.3.2.3 Verschillende verhalen? 

De getuigenissen van beide heren zijn bijzonder in de manier waarop het onderhandelingsproces 

werd voorgesteld. Sommige elementen van het gevoerde overleg zijn verschillend bij de auteurs, 

zoals de peperprijzen, of werden gewoonweg onthouden uit het verslag. Enkele van deze 

voorbeelden zijn mogelijk toe te wijzen aan de verschillende posities van de auteurs. Jacob van 

Neck was natuurlijk persoonlijk betrokken bij de onderhandelingen, terwijl Roelofsz. als 

ziekentrooster eerder verwijderd van het proces lag. Het is dus niet onmogelijk dat bepaalde 

details dan verschillend zijn, zoals bijvoorbeeld de peperprijzen. Welke details dan correct zijn is 

natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend, aangezien het uiteindelijk Van Necks woord tegen dat van 

 
130 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 254-56. 
131 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 256. 
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Roelofsz. blijft. Wel kan gesteld worden dat de admiraal, door zijn aanwezigheid bij het feitelijke 

overleg hem, meer vertrouwen geniet het aankomt op details rond prijsvorming.  

Toch lijkt niet alles wat Van Neck heeft neergeschreven een betrouwbare weergave van de 

realiteit te zijn geweest. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop hij details over zijn manier 

van onderhandelen heeft achtergehouden voor de lezers, maar die door Roelofsz. wel werden 

beschreven. De fouten die de Hollandse onderhandelaars hebben gemaakt werden op die manier 

eigenlijk verstopt door de admiraal, hoewel deze problemen toch belangrijke onderdelen waren 

bij het verloop van de onderhandelingen. Een reden dat Van Neck liever deze verhalen liever kwijt 

dan rijk was in zijn reisverslag was waarschijnlijk omdat het journaal in de handen van zijn 

opdrachtgevers zou vallen bij zijn thuiskomst. Scenario’s waar het hoofd van een expeditie zelf 

fouten maakten of de missie in gevaar bracht waren in dat geval misschien wel taboe. Dit was 

trouwens ook niet de eerste maal dat Van Neck de waarheid over zijn reis verdoezelde. Zo ging 

hij, zoals eerder vermeld, Portugese dreigementen op het eiland Annobom of zijn navigatiefouten 

bij Braziliaanse Abrolhos verzwijgen voor de lezers. De beschrijvingen van de onderhandelingen, 

maar ook in de volledige dagboeken, moeten dus altijd wel met een kritisch oog bekeken worden.   

 

4.3.3 De resultaten 

4.3.3.1. Kortetermijninvloeden 

Hoewel de onderhandelingen niet altijd van een leien dakje liepen, zijn de Hollanders er wel in 

geslaagd om hun doelstellingen te behalen. De resultaten die gemaakt werden hadden een invloed 

op korte termijn, maar ook voor het latere verloop van de Nederlandse handel in Azië. Als direct 

resultaat van de onderhandelingen werd dus zoals gezegd een huis gebouwd aan land waar de 

Hollandse kooplieden hun eigen goederen konden verkopen. Bij het vertrek van Van Neck en zijn 

twee schepen uit Patani werden echter twee kooplui achtergelaten om de factorij te bemannen 

voor de Hollanders, trouwens het eerste Nederlandse handelskantoor op het Aziatische 

vasteland.132 Om de rol van opperkoopman in te vullen werd de Rotterdamse Daniël van der Leck 

gekozen en Pieter Walichsz. ging hem assisteren als onderkoopman. De twee werden ten slotte 

nog tijdens hun verblijf bijgestaan door nog 6 andere medewerkers en een jongetje. De Hollanders 

waren echter niet de enige kooplieden die zich gingen vestigen in Patani want de Zeeuwen 

volgden al snel hun voorbeeld. Zelfs Jacob van Heemskerck, die de opvolgende compagnie van 

 
132 H. Terpstra, “De Oude en de Brabantsche Compagnie,” 2: 435. 
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Van Neck vertegenwoordigde en dus zijn collega was, besloot eveneens om in Patani een factorij 

op te richten.133 De oprichting van de eerste Hollandse loge zorgde dus voor een kleine 

“stormloop” van compagnieën om een factorij te bouwen in Patani. Dit zou echter natuurlijk niet 

lang blijven duren aangezien de VOC vanaf het moment van deze eerste handelskantoren al 

opgericht was, waardoor de voorcompagnieën niet meer zelfstandig loges gingen oprichten.  

Wat de Hollanders nu met deze loge poogden te verkopen, kunnen we met gemak achterhalen 

aan de hand van een inventaris die ervan werd opgesteld, toegevoegd als bijlage 2. In het volgende 

deel zal dieper ingegaan worden op dit document in de context van geschenken, maar nu zal even 

een kort beeld geschetst worden van de soorten goederen in de loge. De goederenlijst bevat een 

brede selectie aan koopwaar die de Hollanders in Patani hebben achtergelaten om te kunnen 

verkopen. Onder andere textielwaren zoals laken en zijde werd tentoongesteld, maar ook 

luxeproducten zoals ivoren kammen en gouden knopen. Daarnaast leken de Hollanders ook van 

plan te zijn geweest om een groot aantal Nederlandse kunstvoorwerpen zoals gravureprenten te 

verkopen, waaronder stukken naar Pieter Bruegel de Oude. Ten slotte werden ook nog wapens 

achtergelaten en mogelijk ook verkocht in Patani, zoals voetbogen en vuurwapens. De Hollanders 

gingen dus met hun verkregen pakhuis een loge oprichten en eigen koopwaren verkopen voor 

een korte tijd.  

 

4.3.3.2 Langetermijninvloeden 

De onderhandelingen die gevoerd werden in Patani zouden ook een impact hebben op het 

verdere verloop van Nederlandse activiteiten in de regio. Zoals aangetoond werd met de snelle 

constructie van nieuwe loges door concurrerende compagnieën, zette de aankoop van Van Neck 

de poort open voor steeds meer handel met Patani. Een indirecte consequentie van deze 

toestroom van handelaars was een steeds groeiende concurrentie tussen de compagnieën en een 

grotere toevloed van specerijen naar Nederland. De nieuwe specerijenhandel met Oost-Azië 

bracht gigantische winsten op voor de compagnieën maar een donkere wolk lag aan de horizon. 

Door de wet van vraag en aanbod begonnen bijvoorbeeld de peperprijzen sterk te stijgen in Azië 

door de grote interesse van handelaars, terwijl de verkoopprijzen in Europa in een vrije val 

geraakten. Deze prijsinstabiliteit door concurrentie, samen met het probleem van 

conflictmogelijkheden met Iberische schepen in Azië, overtuigde de Staten-Generaal om een 
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serieuze stap te zetten naar de oprichting van wat later de VOC zou worden.134 De activiteiten in 

Patani waren dus een element van een groter proces dat zeer ingrijpende veranderingen in 

Europa en Azië zou aanzwengelen. De handelsfactorij in Patani zou echter niet zeer lang een rol 

spelen in de verdere geschiedenis van de VOC. Aan het begin van de jaren 1620 werd de 

Nederlandse afname van peper in de stad steeds minder door schaarste en dure prijzen. Eerder, 

in 1619, werd eveneens besloten om in Batavia een hoofdkwartier voor de VOC te beginnen, wat 

het nut van een handelskantoortje in Patani ook deed verminderen. Concreet bewijs bestaat er 

niet, maar vanaf november 1622 werden geen grootboeken meer gevonden voor Patani en in 

1623 waren ze bestempeld als gesloten en in 1628 werd niet eens een schip naar de stad 

gezonden.135 

Wat ook nog een invloed had op de handel die Nederlanders met de VOC gingen voeren was de 

kennis over nieuwe handelsmogelijkheden die gehaald werden uit de aankopen. Jacob van Neck 

bracht namelijk met zijn dagboek ook een verslag uit van waartoe de Nederlanders toegang 

konden krijgen via Patani. Natuurlijk had Patani enkele lokale producten ter beschikking zoals 

enkele soorten textielwaren, maar de grote waarde van de haven lag in haar handelsconnecties. 

Van Neck bracht samen wat voor soort producten werden aangevoerd en vanwaar deze goederen 

op hun beurt vandaan kwamen. Zo kwamen textielwaren uit Malakka en Bengalen, sandelhout uit 

Java en slaven uit Borneo. Uit Siam werden goederen zoals goud, zout en lood ingebracht. De 

handelaars uit Cambodja voerden slaven, katoen en het kostbare aloëhout aan. Daarnaast 

brachten Chinese invoerders goederen zoals rauwe zijde, fluweel, damast textiel en afgewerkte 

zijden goederen. Verder zorgden Chinese handelaars voor de aanvoer van porseleinen, ijzeren of 

koperen goederen. Ten slotte waren ook Japanse kooplui aanwezig met zwaarden, bontwerk en 

koper.136 Vooral de aanwezigheid van Chinese kooplui was van groot belang, aangezien China 

quasi ontoegankelijk was voor buitenstaanders in deze periode.  

Ten slotte wil ik stilstaan bij Van Necks vermelding van slavenhandel uit regio’s zoals Borneo en 

Cambodja. Slavernij in de Indische Oceaan heeft, in vergelijking met de Atlantische Oceaan, veel 

minder aandacht ontvangen door historici en is grotendeels onderbelicht gebleven. Dat 

slavenhandel in dit gebied minder aandacht heeft gekregen heeft hoogstwaarschijnlijk door 

verschillende oorzaken: versnippering van archiefbronnen over de hele wereld, de gebruikelijke 

focus bij VOC-historici op handel en politiek, maar ook het feit dat de VOC-slavernij van minder 

 
134 Robert Parthesius, Dutch ships in tropical waters. The development of the Dutch East India Company 
shipping network in Asia 1595-1660 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 34. 
135 Terpstra, De factorij, 227-40. 
136 Journaal van Jacob van Neck, 1: 229-30. 



72 
 
 

 

economisch belang was dan in de Atlantische Oceaan. Toch mag dit hoofdstuk in de geschiedenis 

van de VOC niet genegeerd worden omwille van een, in vergelijking met de Atlantische regio, 

kleiner aandeel in de compagniewerking. Wanneer de compagnie arriveerde in de Indische 

Oceaan ging het zich aanpassen aan de bestaande vormen van slavernij, maar ging naast het 

kopen van mensen ook over tot het tot slaven maken van de slachtoffers van gewapende 

conflicten die gevoerd werden. Slaven zouden voor de VOC verschillende rollen vervullen zoals 

huishoudbediening, land- en mijnbouw, medische diensten, scheepsbouw en nog veel meer. Een 

eenduidig getal plaatsen op het totale aantal slaven in de Nederlandse Indische Oceaanhandel is 

moeilijk te doen, maar Markus Vink plaatste het voor 1688 op zo’n 4000 slaven in dienst van de 

VOC en mogelijk 66.000 slaven in de verschillende Nederlandse nederzettingen.137 Hoewel het 

aantal slaven in vergelijking met de Atlantische regio dus veel kleiner is, betekent niet dat hun 

leed dat ook was. De impact van de koloniale expedities en handel in de vroegmoderne periode 

moet dus niet enkel in economische termen gezien worden maar ook naar de manier waarop 

mensen werden verdrongen en uitgebuit door de kolonisators.  

Samenvattend kan gesteld worden dat de prijsonderhandelingen in Patani een zeer groot 

onderdeel van de diplomatieke relaties waren. Deze akkoorden waren nodig vooraleer nog maar 

iets kon verkocht worden aan de Hollanders. Niet alles verliep vlot tijdens de besprekingen maar 

uiteindelijk werden wel overeenkomsten gemaakt zoals over de prijs en het bouwen van een 

handelsloge. De rol van Jacob van Neck bij deze onderhandelingen was, net zoals bij de 

ceremonies, niet te onderschatten. Ook al lijkt hij in zijn eigen dagboek enige 

verantwoordelijkheid te hebben verborgen, bleef hij invloedrijk op de onderhandelingen met de 

sabandaer. Zo stond de admiraal hoogstwaarschijnlijk mee achter de beslissing om te doen alsof 

zijn schepen gingen vertrekken omwille van onenigheid over de prijzen. Verder was het ook weer 

Van Neck die zich met geschenken moest gaan verontschuldigen om de onderhandelingen terug 

te kunnen opstarten. Desondanks hadden deze onderhandelingen een grote impact op de handel 

tussen Nederlanders en Patani gehad, omdat het succes van de Hollanders zorgde voor een grote 

instroom van nieuwe loges in de stad.  

 

  

 
137 Markus Vink, “’The world’s oldest trade’: Dutch slavery and slave trade in the Indian Ocean in the 
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4.4 Geschenken 

Het gebruik van geschenken tijdens de diplomatieke contacten kwam in beide reisjournalen aan 

bod. Zo werden verscheidene objecten ontvangen en geschonken gedurende de bijna negen 

maanden dat Nederlanders aangemeerd lagen in Patani. Deze giften hebben ook sporen 

achtergelaten in verscheidene schriftelijke bronnen en vertellen veel over het verloop van de 

diplomatieke relaties in Patani. In het volgende deel zullen niet alleen de geschenken bestudeerd 

worden, maar ook de manieren waarop en waarom deze gegeven werden door de verschillende 

actoren. Op het eerste gezicht kunnen de vele geschenken gezien worden als simpele aardigheden 

of onderdelen van het protocol. Cadeaus konden echter veel meer betekenen dan de wil om 

iemand blij te maken met een souvenir. Daarnaast kan aan de hand van geschenken ook de rol 

van Jacob van Neck verder geanalyseerd worden. Zijn handelingen in de context van geschenken 

kunnen namelijk veel zeggen over wat zijn rol was gedurende het diplomatieke proces.  

Wanneer ambassadeurs in de vroegmoderne periode moesten reizen, gingen vooraf veel 

voorbereidingen getroffen worden. Zowel geschenken als geloofsbrieven lagen in Europa en Azië 

aan de basis van de officiële plechtigheden om buitenlandse gezanten te ontvangen. De rol van 

deze objecten mag dus niet onderschat worden. Keuzes moesten gemaakt worden over wat 

aangeboden zou worden aan de vorsten, maar ook over de manier waarop dit zou gebeuren. Een 

duidelijk plan was nodig en veel Europese ambassadeurs hadden al ervaringen met deze 

ondernemingen.138 De Nederlanders aan het einde van de 16e eeuw hadden echter geen ervaring 

met de gebruiken in Azië en dus was het veel moeilijker om zich voor te bereiden.139 Diplomatieke 

contacten moesten in deze beginfase steunen op weinig kennis en veel improvisatie.  

 

4.4.1 De sociale wetenschappen 

Het idee van het geven en ontvangen van geschenken staat in de sociale wetenschappen bekend 

onder de noemer ‘gift-giving’. De grondlegger van het onderzoek naar deze praktijk in al haar 

facetten was de Franse socioloog Marcel Mauss, onder andere met zijn Essai sur le don uit 1925.140 

 
138 Zoltán Biedermann, Anne Gerritsen en Giorgio Riello, inleiding in Global gifts. The material culture of 
diplomacy in early modern Eurasia, eds. Zoltán Biedermann, Anne Gerritsen en Giorgio Riello (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2018), 2-6. 
139 Cynthia Viallé, “‘To capture their favor’: On gift-giving by the VOC,” in Mediating Netherlandish art and 
material culture in Asia, eds. Thomas DaCosta Kaufmann en Michael North (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2014), 295. 
140 Irma Thoen, Strategic Affection? Gift Exchange in Seventeenth-Century Holland (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2007): 18.  
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Mauss onderzocht het thema van gift-giving in de potlach ceremonies bij stammen in het 

noordwesten van de Verenigde Staten. In zijn befaamde werk bracht hij het idee van ‘faits sociaux 

totaux’ naar voren die volgens hem een invloed hadden op enorm veel aspecten binnen de 

maatschappij. Één van deze feiten was volgens de socioloog het geven van geschenken en het 

ontvangen van geschenken. Hij stelde vast dat een zogenaamde ‘gift-exchange’ bestond uit het 

geven en ontvangen van giften met ook de impliciete verplichting om voor een ontvangen 

geschenk iets terug te geven. Deze ‘prestations totales’ en ‘contre-prestations totales’, zoals Mauss 

het geven en weergeven van geschenken noemde, worden gekenmerkt door een vrijwillig lijkend 

karakter waaraan een verplichting zit gebonden. Het gebaar van iemand “vrijwillig” een geschenk 

te geven was volgens Mauss dus eigenlijk een soort van fictie, want verplichtingen en 

economische zelfinteresses lagen aan de basis voor het geven.141 In essentie kan dus gesteld 

worden dat wanneer iemand geschenken gaf, deze persoon volgens Marcel Mauss eigenlijk ook 

een wederdienst verwachtte.  

Bij het werk van Mauss is het echter nodig om duidelijke kanttekeningen te maken. Ten eerste is 

het belangrijk om zijn ideeën niet als een vast model te beschouwen. Hijzelf benadrukte in zijn 

essay dat zijn stellingen enkel aanwijzingen waren en dat het werk enkel vragen opstelde voor 

historici en etnografen om te beantwoorden.142 De bevindingen die hierboven worden 

voorgesteld waren dus niet bedoeld als een zekerheid, maar maakten wel de weg vrij voor het 

verdere onderzoek naar gift-giving. Daarnaast is het model van Mauss volgens sommige 

academici ook niet steeds toepasbaar op alle tijdsperiodes of regio’s. Zo stelde Anthony Cutler dat 

het idee van een verplichte wederkerigheid niet toepasselijk is op de Byzantijnse en 

middeleeuwse islamitische samenlevingen. Volgens Cutler maakten geschenken daar niet zomaar 

deel uit van een beleefdheidsprotocol, maar hadden ze echte doeleinden binnen het buitenlands 

bestuur van de moslimheersers. Verder is het idee van wederkerigheid bij geschenken ook niet 

een concept dat enkel gevonden kan worden bij de potlachs, maar iets dat al veel langer bestond 

aldus Cutler.143   

 
141 Marcel Mauss, The Gift. The form and reason for exchange in archaic societies, vert. W.D. Halls (London: 
Routledge, 1990): 3-7; Andrew Morral, “Introduction,” The Court Historian 14, nr. 2 (2015): 130.; Patrick J. 
Geary, “Gift exchange and social science modelling. The limitations of a construct,” in Negotiating the gift: 
pre-modern figurations of exchange, eds. Gadi Algazi, Valentin Groebner en Bernhard Jussen (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2003), 129.  
142 Mauss, The Gift, 100. 
143 Anthony Cutler, “Significant gifts: patterns of exchange in Late Antique, Byzantine, and Early Islamic 
diplomacy,” Journal of Medieval and Early Modern Studies 38, nr. 1 (2008): 89-90.; John Watkins, “Toward 
a new diplomatic history of Medieval and Early Modern Europe,” Journal of Medieval and Early Modern 
Studies 38, nr. 1 (2008): 10.  
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Niettemin zijn de ideeën van Mauss over de wederkerigheid van geschenken en de relaties die 

giften vormen niet nutteloos voor de studie naar het diplomatieke geschenk. Sommige academici 

stellen dat zonder enige vorm van wederkerigheid nooit de aanzet zou gegeven worden om een 

cadeau te geven. Wanneer groepen elkaar niet kennen of een band hebben, zou een geschenk 

uitblijven zonder die verwachting van wederkerigheid.144 Daarnaast is het geven van een 

geschenk een belangrijk middel om nieuwe sociale banden te creëren of bestaande banden te 

onderhouden. Hierdoor is gift-giving toch een interessant instrument om onder andere sociale 

relaties tussen groepen te bestuderen tijdens de vroegmoderne periode.145 De aspecten die Mauss 

dus heeft beschreven in zijn essay kunnen dus nog altijd wel relevant blijven binnen het 

onderzoek naar diplomatieke geschenken.   

 

4.4.2 Definiëring van het geschenk 

Nu duidelijk is wat de basis is van het concept gift-giving, moet eerst de vraag gesteld worden wat 

dan onder de noemer van, al dan niet diplomatieke, geschenken valt. Vaak gaan onderzoekers van 

dit onderwerp een al te enge definitie van het gift vermijden. Een zeer strikt afgebakend subject 

kan natuurlijk wel handig zijn wanneer het mogelijk is om met één soort voorwerp te werken. 

Geschenken waren echter divers en bovendien weten we niet altijd veel over de objecten zelf en 

de processen waarin ze onderdeel van uitmaakten. Irma Thoen stelde wel enkele 

referentiepunten voor wanneer het erop aankomt om geschenken te identificeren. Giften kunnen 

volgens haar zowel materiële objecten zijn, in de vorm van objecten, als immateriële diensten. 

Deze diensten kunnen onder meer financiële steun zijn maar ook het bieden van onderdak.146 Om 

dan specifieker diplomatieke geschenken te definiëren zijn ook voorzichtige omschrijvingen 

gemaakt door Biedermann, Gerittsen en Riollo. Zo kunnen diplomatieke giften van normale 

handelsgoederen onderscheiden worden aan de hand van twee kenmerken. Objecten worden 

diplomatieke giften wanneer ze in het kader van onderhandelingen geschonken werden en er 

voor deze goederen geen directe geldelijke vergoeding werd gegeven.147 Via deze voorzichtige 

afbakeningen kan bij de giften in Patani ook gekeken worden of deze al dan niet als diplomatieke 

geschenken gezien kunnen worden. 

 
144 Alvin W. Gouldner, “The norm of reciprocity: a preliminary statement,” American Sociological Review 
25, nr. 2 (1960): 176. 
145 Thoen, Strategic affection, 19. 
146 Thoen, Strategic affection, 11. 
147 Biedermann, inleiding, 6-7.  
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Historici kunnen dus wel deze historische objecten definiëren, maar voor deze voorwerpen om 

echte geschenken te zijn hangt volgens Irma Thoen alles af van de deelnemers in het gift-giving 

proces. Volgens haar is het essentieel dat tenminste één van de participanten van deze 

uitwisseling het gift zag als een “geschenk”. Een cadeau wordt dus pas echt een geschenk wanneer 

het zo wordt gezien door de deelnemers. Dit kan gevonden worden door te evalueren hoe de 

actoren spraken over deze gebeurtenissen, bijvoorbeeld door specifieke termen te gebruiken 

zoals “schenkagie” en “gift”. Daarnaast gaat de werkwijze van de overdrachten, tijdens rituelen of 

speciale gebeurtenissen, ook benadrukken wat al dan niet een geschenk was. Natuurlijk is deze 

methode niet perfect en kunnen er bepaalde giftuitwisselingen, die bij geen enkele van de 

categorieën passen, uit de boot vallen.148 Niettemin is het mogelijk om via deze definities en 

identificatiemogelijkheden geschenken te onderscheiden en verder te analyseren.  

 

4.4.3 Onderzoeksmethodes van geschenken 

Nu een basis gevormd is voor het kunnen identificeren van verschillende geschenken blijft echter 

de vraag hoe deze objecten onderzocht moeten worden. Vaak blijft om verscheidene redenen niet 

veel meer over van de diplomatieke geschenken uit het verleden. Veeleer zijn de verbanden 

tussen schriftelijke bronnen en de objecten naar waar deze verwijzen ook verloren gegaan 

waardoor de herkomst van de voorwerpen onbekend blijft. Dit soort hindernissen hebben in 

zekere zin bijgedragen tot het gebrek aan interesse voor diplomatieke geschenken. Informatie 

over reizen en bijbehorende diplomatieke giften bestaat wel, maar vaak nog onder een berg van 

paperassen in de vele archieven. Doorheen de 20ste eeuw zijn kwam vernieuwde aandacht voor 

diplomatieke geschenken en voorwerpen, maar de echte opbloei kwam pas tussen 1990 en 

2000.149 Ondanks het veel voorkomende gebrek aan bronnen over de herkomst van geschenken 

of het feit dat veel objecten niet meer bestaan, is het diplomatieke geschenk dus naar de 

voorgrond getreden in historisch onderzoek.   

Studies naar gift-giving op diplomatiek vlak hebben nood aan een zekere interdisciplinariteit. 

Zoals eerder vermeld, is het nodig om de bevindingen en ideeën van antropologen en sociologen 

te begrijpen om het concept van geschenken te kunnen doorgronden. Wat even belangrijk kan 

zijn voor onderzoekers is de manier waarop geschenken ook verbonden kunnen zijn aan de 

 
148 Thoen, Strategic affection, 12-3. 
149 Guy Walton, “Ambassadorial gifts: an overview of published material,” The Court Historian 14, nr. 2 
(2009): 189-97. 
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kunstgeschiedenis.150 Materiële cultuur wint namelijk ook steeds meer belang in het algemeen 

historisch onderzoek en dit is niet anders binnen de diplomatieke geschiedenis. Het gebruik van 

deze materiële cultuur kan vele voordelen bieden bij het onderzoek naar de diplomatieke relaties 

in het verleden. Zo kunnen materiële voorwerpen de schriftelijke en visuele bronnen uit het 

verleden, waar academici al gebruik van maakten, ondersteunen. Daarnaast gaan via objecten ook 

nieuwe deuren open op het vlak van historisch onderzoek. Onderbelichte materiële cultuur kan 

historici nieuwe vragen doen stellen over de gebruikswijzen en stijlen van objecten of de 

manieren waarop voorwerpen de gevoelens van mensen konden beïnvloeden.151  

Voor deze samenwerking tussen historisch onderzoek en de materiële cultuur is de diplomatieke 

geschiedenis zeer geschikt. Diplomatieke processen maakten vroeger, en nu nog steeds, gebruik 

van zeer veel theatraliteit. Objecten speelden binnen deze ceremonies belangrijke rollen en deze 

toevoegen aan het historisch onderzoek zou dus een grote meerwaarde kunnen betekenen. Een 

bijkomend voordeel van de toevoeging van materiële cultuur aan historisch onderzoek is de kans 

om het belang van individuele agens te kunnen benadrukken in diplomatieke relaties. Objecten 

en de verhalen van diplomaten die deze voorwerpen gebruikten, vertellen het verhaal van 

individuele personen die eigen keuzes moesten maken om een bepaald doel te bereiken.152 Een 

analyse van geschenken biedt bovendien de mogelijkheid om een idee te krijgen van de manier 

waarop een overheid keek naar haar bezoekers. Het belang van verscheidene ambassades kan 

aan de hand van de uitgewisselde geschenken onderzocht worden. Zo kan de hoeveelheid 

materiële steun aan ambassadeurs en de eer bij hun ontvangst, samen met de waarde van de 

geschenken die zij ontvingen, worden bestudeerd. Uit deze informatie zou veel afgeleid kunnen 

worden over de waarde die een regering hechtte aan een bepaalde diplomatieke relatie.153  

Net zoals bij vele vroegmoderne diplomatieke Europese interacties met Azië, kan in dit onderzoek 

enkel gesteund worden op Europese bronnen. Deze afhankelijkheid van één soort bronnen 

binnen bijvoorbeeld de Aziatische geschiedenis draagt nadelen met zich mee zoals 

eurocentrische invloeden. Toch kunnen dit soort bronnen volgens sommige academici belangrijk 

zijn wanneer onderzoekers zich bewust zijn van de vele interacties en verbindingen die zijn 

gemaakt gedurende de vroegmoderne periode. Daarbij komen ook nog dat geschenken aan de 

basis lagen van de manier waarop relaties werden gecreëerd tussen individuen in Europa en in 

 
150 Morral, “Introduction,” 129.  
151 Anne Gerritsen en Giorgio Riello, inleiding in Writing material culture history, eds. Anne Gerritsen en 
Giorgio Riello (London: Bloomsbury, 2014), 1-3. 
152 Biedermann, inleiding, 13-4. 
153 Van Meersbergen, “The Dutch merchant-diplomat,” 154-55. 
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Azië. De geschenken en diplomatieke relaties kunnen dus best bekeken worden samen met de 

verbindingen die gecreëerd werden of al bestonden tussen de actoren.154 Om deze verbindingen 

te realiseren moesten natuurlijk kloven worden overbrugd tussen de staten uit verschillende 

continenten. Sanjay Subrahmanyam verwees naar deze kloven tussen culturen als ‘cultural 

incommensurabilities’. Dit verwijst naar culturen die zelf volwaardig waren, maar van buitenaf 

amper binnen te dringen waren door buitenstaanders.155 Giorgio Riello meende dat officiële 

geschenken deze interculturele kloof konden overbruggen omdat gift-giving steunde op een 

gemeenschappelijke cultuur van het sturen van giften tussen vorsten.156 Gift-giving was dus een 

belangrijk aspect in het leggen van nieuwe contacten tussen verschillende staten en culturen. Om 

dit verder te onderzoeken moet ook verder gekeken worden naar het object zelf, naar de 

omliggende situatie waarin het gegeven werd.  

 

4.4.4 De nodige context 

Om de verhalen over mondiale interacties te bestuderen aan de hand van geschenken moet 

natuurlijk aandacht besteed worden aan de fysieke objecten, maar ook naar de manieren waarop 

deze werden aangeboden. Wanneer deze elementen mee in de studie van geschenken worden 

genomen is het mogelijk om de vroegmoderne diplomatieke contacten nog beter te begrijpen.157  

Het is niet voldoende om geschonken voorwerpen voor zichzelf te laten spreken, maar is ook de 

context nodig waarin het geschenk gegeven werd. Zonder deze informatie kunnen we de invloed 

op de onderlinge relaties of hun functie in het proces niet begrijpen.158 Gadi Algazi stelde dat 

geschenken geen vastgelegde entiteiten waren, maar eerder betwiste constructies die onderdeel 

waren van een sociale transactie. De daad van het geschenk geven zegt op zich niets over deze 

sociale transacties, aangezien de betekenis eigenlijk werd onderhandeld tussen de actoren in die 

 
154 Biedermann, inleiding, 19-20. 
155 Sanjay Subrahmanyam, Courtly encounters: translating courtliness and violence in early modern Eurasia 
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2012), 5. 
156 Giorgio Riello, “‘With great pomp and magnificence’: royal gifts and the embassies between Siam and 
France in the late seventeenth century,” in Global gifts. The material culture of diplomacy in early modern 
Eurasia, eds. Zoltán Biedermann, Anne Gerritsen en Giorgio Riello (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2018), 239.  
157 Biederman, inleiding, 23-4. 
158 Jan Hennings, “The failed gift: ceremony and gift-giving in Anglo-Russian relations (1662-1664),” in 
Practices of diplomacy in the early modern world c. 1410-1800, eds. Tracey Sowerby en Jan Hennings 
(Londen: Routledge, 2017), 237.  
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tijd, evenals door onderzoekers in het heden.159 Daarbovenop kunnen diplomatieke geschenken 

ons maar weinig vertellen over de reacties en meningen van de ontvangers, waardoor veel over 

deze processen koffiedikkijken blijft.160 Begrijpen hoe deze overdrachten dus plaatsvonden en 

hoe de ontvangers en gevers erover dachten, is dus geen gemakkelijke zaak.  

Een bijkomende factor die bij het onderzoek naar geschenken moet worden beschouwd is het 

gebruik van labels en de wijze van voorstelling. Dit kon namelijk een enorme impact hebben op 

het doel dat de diplomaat wou bereiken, en ook op het al dan niet effectief zijn. Sommige 

geschenken hadden nood aan pracht en praal gecombineerd met een toeschouwers, zoals edelen 

of ministers. Andere zaken moesten subtieler aangepakt worden, vooral wanneer diplomaten 

gebruik wilden maken van corruptie en omkoping.161 Wanneer geschenken dus aan bod komen, 

moet gekeken worden naar de manieren waarop de actoren omgaan met hun cadeaus. Was er 

publiek aanwezig of was het eerder een private gelegenheid, uit de buurt van nieuwsgierigen. 

Deze elementen kunnen weer een invloed hebben op hoe een geschenk behandeld werd en wat 

de onderliggende betekenis ervan was.  

Een laatste opmerking voor het behandelen van gift-giving, vooral in combinatie met geschriften, 

is de vraag of wat beschreven staat ook echt plaatsvond in de diplomatieke rituelen. Het is in die 

zin mogelijk dat in sommige gevallen de getuigenissen van diplomaten een incorrect of 

incompleet beeld tonen.162 Het zal waarschijnlijk onmogelijk blijven om met totale zekerheid te 

weten of beschrijvingen van rituele giftceremonies overeenstemmen met de realiteit, dus hier 

blijft een kritische houding noodzakelijk. Niettemin kan men door het verifiëren van bepaalde 

gebeurtenissen aan de hand van andere documenten toch enige zekerheid gekregen worden over 

het verloop of de waarheidsgetrouwheid van sommige beschrijvingen. 

 

4.4.5 Non-diplomatieke geschenken 

Met al deze kennis over de aanwezige onderzoekstechnieken en ideeën resteert de vraag: hoe 

verliep de gift-giving in Patani? Aan de hand van de verschillende momenten gedurende het 

Hollands verblijf zal gekeken worden naar wat voor soort geschenken werden gebruikt en wat de 

 
159 Gadi Algazi, “Introduction: doing things with gifts,” in Negotiating the gift. Pre-modern figurations of 
exchange, eds. Gadi Algazi, Valentin Groebner en Bernhard Jussen (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2003), 10. 
160 Biedermann, inleiding, 19. 
161 Algazi, “Introduction,” 18. 
162 Thoen, Strategic affection, 20-1. 
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onderliggende betekenissen van deze giften waren. Door te kijken naar het wat, het waarom en 

op welke manier deze giften werden uitgewisseld, is het mogelijk om een licht te werpen op de 

relaties tussen de partijen en hun mogelijke doelen. Laat eerst gekeken worden naar de 

geschenken die aan de Nederlanders werden gegeven, en die niet zozeer tot de diplomatieke 

geschenken hoorden. Hieronder vallen de verschillende zendingen van voedsel zoals vers fruit, 

slachtvee en andere lekkernijen. Dit soort van geschenken verschijnt verschillende keren in de 

beide dagboeken. Van Neck vermeldde dit soort giften bijvoorbeeld bij hun aankomst wanneer 

een koerier vers fruit kwam afgeven samen met de boodschap dat de koningin van Patani 

verheugd was met hun komst.163 Ook bij hun afscheid werd, naast een dolk die later besproken 

zal worden, fruit aangeboden aan de vertrekkende Nederlandse kapiteins.164 De beschrijvingen 

van de admiraal zijn niet zo verschillend van wat Roelofsz. neerschreef in zijn journaal, die ook 

vele verschillende leveringen van fruit en dieren beschreef.165  

Hoewel deze voorbeelden geen rechtstreekse diplomatieke geschenken waren is het volgens mij 

geen slecht idee om deze toch te vermelden. Deze objecten blijven in essentie wel geschenken, al 

zij het buiten de context van enige onderhandelingen. De zendingen met fruit en slachtdieren 

waren namelijk de eerste giften die zeelui ontvingen van hun handelspartners in Patani. De 

waarde van zulke geschenken is misschien niet te onderschatten aangezien vers fruit en vlees 

voor de bemanningsleden op een wereldreis toch een vorm van luxe moest zijn geweest. Zo had 

Roelofsz. kort voor zijn aankomst in Patani al aangegeven dat zij niets anders “te eeten als droogh 

broodt, ende twee mutskens oly ter weke, sonder yet anders.”166 De vloot had tijdens deze reis 

daarnaast ook al momenten van ziekte en voedseltekorten meegemaakt, waardoor dit soort 

cadeaus door de Nederlanders graag gezien moest zijn geweest. 

 

4.4.6 Diplomatieke geschenken 

Naast de voorwerpen die hierboven besproken zijn, werden er ook diplomatieke geschenken 

uitgewisseld in Patani. Om deze soort te onderzoeken zullen de verschillende instanties van 

gift-giving opgesomd worden die dan verder bekeken zullen worden. Daarna zullen aan de hand 

van verscheidene bronnen nagegaan worden welke vormen deze geschenken mogelijk hebben 

aangenomen. Na de analyse zullen de mogelijke redenen voor het geven van deze geschenken 

 
163 Journaal van Jacob van Neck, 1: 218. 
164 Journaal van Jacob van Neck, 1: 220. 
165 Zie onder andere Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 253-56. 
166 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 252-53. 
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onder de loep genomen worden. Hier hangt dan ook de vraag aan vast wat Jacob van Neck deed 

met deze giften en wat zijn rol in het proces van gift-giving was. Welke geschenken zullen dan aan 

bod komen? Ten eerste zijn de uitwisselingen tussen de Hollanders en Koningin van Patani van 

belang. Onder deze noemer valt als eerste voorbeeld het geschenk dat werd voorgelegd tijdens 

de briefceremonie kort na de aankomst van de compagnieleden. De sabandaer had reeds de dag 

voor de ceremonie aan hen bevolen om een geschenk voor hemzelf en de koningin mee te 

brengen. Dit was volgens de opperkoopman van de Gouda een gewoonte in Patani dus werd mee 

ingestemd.167 Van deze geschenken is geen beschrijving gegeven door Van Neck en niet eens een 

vermelding door Roelofsz. Deze lacune bij de ziekentrooster is mogelijk aan zijn afwezigheid bij 

de ceremonie te wijten. De andere partij waar de Hollanders hoofdzakelijk geschenken aan 

hebben gegeven was de sabandaer zelf. Zijn positie als onderhandelaar van de peperprijzen was 

natuurlijk van hoofdbelang bij de diplomatieke relaties in het land. Dat er bij deze 

onderhandelingen geschenken aan te pas kwamen, is dus niet echt onverwacht. Tijdens deze 

prijsbesprekingen werden er een aantal geschenken geleverd aan de havenmeester, die op hun 

beurt verder verdeeld werden onder een groep hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de 

koningin en haar zuster.168 Ik beschouw al deze geschenken onder de noemer van diplomatieke 

geschenken omwille van de rol in het creëren en onderhouden van diplomatieke relaties 

enerzijds en het belang bij de onderhandelingen anderzijds. 

De allerlaatste geschenken tijdens het verblijf, die volgens mij ook als diplomatieke geschenken 

gezien moeten worden, waren de krissen die gegeven werden aan Jacob van Neck, opperkoopman 

Rochus Pietersz. en de Zeeuwse kapitein De Roy door de koningin van Patani.169 Dit soort dolken 

waren populaire diplomatieke geschenken in de regio’s zoals de Molukken en Java. Prins Maurits 

heeft bijvoorbeeld verschillende krissen ontvangen van de verscheidene reizen die uit Azië 

terugkeerden. Omwille van het feit dat dit populaire geschenken waren, maar ook begeerde 

verzamelobjecten in Europa, zijn sommige van deze dolken nog steeds te vinden in hedendaagse 

collecties.170 Waar de krissen die Jacob van Neck en zijn opperkoopman in ontvangst namen 

vandaag zijn, is onzeker. Uit eerdere expedities weten we dat bij hun terugkeer alle geschenken 

uit Azië naar Prins Maurits werd gestuurd.171 Het is ook mogelijk dat de ontvangen geschenken 

bij thuiskomst werden doorgegeven aan de compagnie, aangezien deze praktijk later bij de VOC 

 
167 Journaal van Jacob van Neck, 1: 218. 
168 Journaal van Jacob van Neck, 1: 218-19.; Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 255. 
169 Journaal van Jacob van Neck, fol. 65.; Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 220. 
170 Zandvliet, Maurits, 352-53. 
171 Terpstra, Jacob van Neck, 71.; François Valentyn, Oud en nieuw Oost-Indiën … (Dordrecht en 
Amsterdam: Joannes van braam en Gerard onder de Linden, 1724-1726), 1: 175.  
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gebruikelijk was. Toch gingen sommige ambassadeurs deze geschenken bewaren als 

compensatie voor hun persoonlijke kosten tijdens reizen.172 

 

4.4.7 Wat waren de geschenken? 

4.4.7.1 Dagboeken 

Nu een beeld is geschetst van welke casussen aan bod zullen komen, wordt nu de vraag gesteld 

wat de geschenken mogelijk kunnen zijn geweest. Een eerste piste die gevolgd kan worden om 

het type objecten dat diende als geschenken te achterhalen, is te kijken naar andere instanties 

van gift-giving in de dagboeken. Hiervoor bekijken we de contacten die Jacob van Neck eerder 

tijdens de reis naar Patani had met de “gouverneur” van Bantam wanneer zijn vloot op het punt 

stond te vertrekken. De admiraal ging op bezoek om zijn aankomst aan te kondigen en meteen 

afscheid te komen nemen door enkele presenten te komen aanbieden.173 Het journaal beschreef 

deze ontmoeting als volgt:  

“Ick vereerde hem met één van de beflueelde spietiens174, met één van de vergulde cortelassen175; 

ende één van de Aernemse diamanten, die ick aen de vingher hadde, creech hij begheerte nae, 

ende oock na de waterhont176, die mede te land ghenomen was ende ick most ze hem gheven.”177 

De admiraal had duidelijk enkele objecten voorzien voor zijn audiëntie met de gezagsdrager. De 

eerste twee voorwerpen waren duidelijk waardevolle luxeproducten. Wat echter opvallend is, is 

de eis van de leider van de stad om de persoonlijke ring van Van Neck evenals de hond ook als 

geschenk te ontvangen. Dit voorbeeld schetst een situatie waar de Hollanders wel een poging 

hadden gewaagd om met gepaste cadeaus de vorst te behagen, maar toch nog tekortschoten. Ter 

plaatse moest duidelijk ingespeeld worden op de, eerder ongelijke, verhoudingen en had Van 

Neck weinig andere keus dan in te geven op de eis van de vorst. De admiraal gaf zijn ring af, samen 

met de hond en de twee voorbereide geschenken en maakte zijn schepen klaar voor de 

voortzetting van hun reis. Over de waarde van deze geschenken valt niet veel te vinden in de 

 
172 Viallé, “’To capture their favor’,” 309. 
173 Terpstra, Jacob van Neck, 85-6.; Journaal van Jacob van Neck, 1: 260. 
174 Kwispedoor of spuwpot. 
175 Soort zwaard. 
176 Een Friese Wetterhoun hond. 
177 Brief van Jacob van Neck aan de bewindhebberen, Jacob van Neck, 2.04.1601, in De Vierde Schipvaart 
der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck, 1599-1604, eds. H.A. Van Foreest 
en A. de Booy (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1980), 2: 274-75.; Origineel: Jacob van Neck, Brief van Jacob van 
Neck voor Bantam aan de Bewindhebberen (NL-HaNA, Den Haag, Compagnieën op Oost-Indië (1.04.01), nr. 
94). 
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rekeningen van de expeditie. Verrassend genoeg is het enige geschenk waar we de toenmalige 

waarde van kunnen terugvinden dat van de hond. In de rekeningen, opgesteld nog voor het 

vertrek van de vloot, staat een bedrag van 63 gulden voor een waterhont, betaald aan ene Barent 

Hillebrantsz.178  

Het reisverslag van Roelofsz. bevat ook een goede beschrijving van het soort geschenken dat de 

Hollanders gaven tijdens hun reis. Bij het eiland Pulo Tikon, nabij Patani, zou de lokale heerser 

enkele voedingswaren als geschenk hebben aangeboden. Zoals eerder besproken ging dit van 

vers fruit tot levende dieren. De Hollanders gaven de “gouverneur” van het eiland “een elle rood 

cramosijn kersay, een boeck papier, en twee ellen smal lakens, waermet sij blijdelijck naer de 

stadt toe ghekeert zijn.”179 Een lengte karmijnrood laken, twee lengtes laken en papier werden 

hier aangeboden en deze werden hartelijk in ontvangst genomen. Het feit dat laken hier werd 

aangeboden als geschenk is helemaal niet verrassend. Textielwaren speelden namelijk lange tijd 

een rol in de diplomatieke uitwisselingen. Niet alleen binnen dezelfde culturen maar ook tussen 

verschillende groepen werd textiel gebruikt om relaties te beginnen en te onderhouden. Deze 

grondstof was op veel plaatsen inzetbaar omwille van verschillende redenen aldus Carrie 

Anderson. Ten eerste had textiel een interculturele elasticiteit aangezien de uitwisseling en het 

gebruik ervan aanwezig was in gemeenschappen doorheen de wereld. Het tweede kenmerk van 

textielwaren is het gemak waarmee deze grondstof omgezet kan worden in monetaire waarde, 

waardoor snel een commercieel goed kan worden. Een bijkomende reden voor het gebruik van 

textiel als geschenk is de productie van hoogwaardig laken in de Republiek dat tijdens de 17e 

eeuw.180 Textiel was dus reeds een belangrijk geschenk in de vroegmoderne periode en 

bovendien hadden de voorcompagnieën waarschijnlijk geen problemen om aan hoogwaardige 

stoffen te geraken. Daarnaast lijken luxegoederen ook volgens de dagboeken een mogelijke 

kandidaat te zijn voor geschenken in Patani.  

 

4.4.7.2 Inventaris 

 
178 Diverse bijlagen in De Vierde Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob 
van Neck, 1599-1604, eds. H.A. Van Foreest en A. de Booy (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1980), 2: 177.; 
Origineel: Rekening van uitgaven, gedaan door Arent ten Grotenhuys … (NL-HaNA, Den Haag, Compagnieën 
op Oost-Indië (1.04.01), nr. 89), fol. 37. 
179 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 253. 
180 Carrie Anderson, “Material mediators: Johan Maurits, textiles, and the art of diplomatic exchange,” 
Journal of Early Modern History 20, nr. 1 (2016): 65-8. 
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Via de dagboeken zelf is het dus mogelijk om de mogelijke vorm van diplomatieke geschenken al 

deels te achterhalen, maar dit is niet de enige bron. Wanneer de Hollanders in 1602 Patani 

verlieten, lieten ze twee koopmannen achter om een handelsloge te besturen. Voor dit vertrek 

werd een inventaris opgemaakt van de goederen die in de factorij werden achtergelaten bij deze 

kooplui, om later verkocht te kunnen worden. Enkele uittreksels van deze rekening is toegevoegd 

als bijlage 2 bij deze thesis. Dit document geeft niet alleen goed beeld van welke handelsgoederen 

aanwezig waren op de schepen van de compagnie, maar ook welke waarde deze producten 

hadden. In de context van de diplomatieke geschenken kan dus getracht worden om een 

inschatting te maken van welke voorwerpen mogelijk als gift hebben gefunctioneerd en wat hun 

waarde was. 

De rekening bevat een groot aantal goederen, met een totale waarde van 44.861 gulden, 2 stuivers 

en 6 penningen. De lijst bevat onder meer textielen, luxeproducten, wapens en kunstvoorwerpen. 

Aangezien het een opsomming is van goederen die kort voor het vertrek van de vloot werd 

opgesteld in Patani, is er weinig kans dat het volledig representatief is voor de goederen die 

mogelijk als diplomatieke giften hebben gediend. Niettemin is het een zeer duidelijke selectie van 

goederen waarover de admiraal en zijn opperkoopmannen over konden beschikken. Het eerste 

soort handelsobject dat aan bod komt in de inventaris zijn textielwaren zoals laken en zijde. Zoals 

eerder besproken was, waren dit soort handelswaren zeer universeel aangezien ze uitgewisseld 

werden doorheen de wereld. De vermelding van lakens hangt daarnaast ook samen met het 

voorbeeld dat al besproken werd over Pulo Tikon waar textielwaren als geschenken dienden. Dit 

document toont ons hoeveel soorten linnen de Hollanders meebrachten op reis en dat er 

ongetwijfeld een grote voorraad bestond. Uit deze voorraad zou dan eventueel textiel kunnen zijn 

geselecteerd om te gebruiken als diplomatieke giften. Uit deze aanwijzingen kan afgeleid worden 

dat de kans relatief groot is dat de Hollandse handelaars onder andere textielwaren hebben 

gegeven als diplomatiek geschenk in Patani. 

Naast geweven producten zijn ook andere producten van hoge waarde te vinden, namelijk 

waardevolle grondstoffen en afgewerkte producten. Zo hadden de Hollanders “fijn corael” 

achtergelaten wat een soort van edelsteen was. Daarnaast was er ook klatergoud te vinden, een 

vals bladgoud gemaakt uit messing. Niet alleen kostbare grondstoffen maar ook afgewerkte 

producten met een zekere waarde waren te vinden. Kristallen spiegels, volledige en gebroken 

exemplaren, zijn in deze categorie op te merken samen met ivoren kammen en knopen uit zilver 

en goud. Glazen uit porselein en glas werden eveneens achtergelaten in Patani als koopwaar. Dit 

soort voorwerpen met een relatief luxueus karakter kan ook worden teruggevonden in de 
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objecten die eerder aan de vorst van Bantam werden geschonken. Zo waren er de met fluweel 

beklede kwispedoor en het vergulde zwaard die tijdens deze gelegenheid dienst moesten doen 

als giften. Opnieuw is het mogelijk om een overlapping te zien tussen eerdere diplomatieke 

geschenken en de achtergelaten handelsgoederen. Eveneens is het mogelijk om uit deze 

inventaris af te leiden dat de Hollanders ook aan luxegoederen geen tekort hadden. Hierdoor 

bestaat opnieuw enige kans dat dit soort waardevolle gebruiksproducten werden voorgesteld 

aan de koningin van Patani en haar entourage.  

 

4.4.7.3 Rekening 

De derde en laatste bron die hier gebruikt zal worden om de vorm van de Hollandse geschenken 

te achterhalen is het analyseren van latere VOC-documenten. Een geschikte bron hiervoor is een 

rekening die werd opgesteld betreffende de geschenken die aan de koningin van Patani en haar 

entourage werden aangeboden. Een transcriptie van deze factuur is terug te vinden als bijlage 

nummer 3 bij deze thesis. Deze lijst van objecten dateert van 1608, ongeveer 6 jaar na het vertrek 

van admiraal Van Neck uit Patani. De situatie van Jacob van Neck en de context waarin deze 

rekening werd opgesteld, zijn wel verschillend aangezien de VOC deze zending had uitgestuurd. 

De organisatie had hierbij hoogstwaarschijnlijk meer middelen voor geschenken tot haar 

beschikking waardoor dit document niet direct voor eerdere geschenken kan spreken. Toch biedt 

het een goede maatstaf om na te kunnen gaan welke objecten geschonken werden en wie de 

ontvangers konden zijn geweest. Daarbovenop was er toch enige continuïteit sinds het verblijf 

van Van Neck aangezien dezelfde koningin, Raja Ijau, nog aan de macht was in 1608.181  

Verschillende elementen kunnen uit de rekening geanalyseerd worden. Ten eerste kunnen de 

ontvangers van deze geschenken vergeleken worden met deze uit de reisverslagen van Roelofsz 

en Van Neck. Uit diens journalen weten we dat als voorwaarde om handel te kunnen drijven, acht 

geschenken moesten worden uitgedeeld. Deze groep bevatte “die principale regieringe vant 

coninkrijc”, waaronder de koningin en haar zuster, zonder veel meer te benoemen.182 In de 

rekening van 1608 kunnen we ook van verschillende ontvangers de naam en functie terugvinden. 

De meest voor de hand liggende personen zijn natuurlijk de koningin, haar zuster en de 

sabandaer. Daarnaast waren er ook cadeaus in rekening gebracht voor onder andere een 

zogenaamde “Orancayo”, wat een Maleise titel was voor een dorpshoofd.183 Verder kregen ook 

 
181 Teeuw, Hikayat Patani, 11. 
182 Journaal van Jacob van Neck, 1: 219. 
183 Kooijmans, VOC-glossarium, 83. 
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een weger en een schrijver van het hof geschenken toebedeeld. Niet alleen de 

hoogwaardigheidsbekleders zoals de koningin en dorpshoofden kregen dus giften, maar hun 

personeel leek ook beloond te worden met cadeaus.  

Betreffende de voorwerpen die dienst hebben gedaan als geschenken in 1608, is toch één rode 

draad te vinden. Textielwaren waren het voornaamste geschenk dat de vertegenwoordigers van 

de VOC hebben gaven. Onder andere de koningin en de sabandaer ontvingen bijvoorbeeld een 

hoeveelheid “serassen”, wat een veelkleurige katoenen stof was.184 Naast dit textiel werd ook een 

geweven stof in verschillende kleuren, genaamd “cassa”, geschonken.185 Wat duidelijk wordt met 

dit document is hoe gebruikelijk het was voor Nederlandse handelaars om stoffen als cadeaus te 

geven in de vroege 17e eeuw. Dit helpt ons om te achterhalen wat de Hollandse koopmannen 

gaven als diplomatieke geschenken tijdens hun reizen naar Azië. Samengevat kan gesteld worden 

dat twee soorten goederen in grote waarschijnlijkheid dienst hebben gedaan als Hollandse 

diplomatieke geschenken. Ten eerste waren textielwaren zoals laken, katoen of zijde een zeer 

populair geschenk tijdens de periode van de voorcompagnieën. De tweede soort geschenken 

waren hoogstwaarschijnlijk meer waardevolle gebruiksproducten of luxegoederen.  

 

4.4.8 Waarom werden geschenken gegeven? 

Aan de hand van de vorige documenten kon een beeld gevormd worden van de verschillende 

goederen die fungeerden als diplomatieke geschenken. Kunnen dan ook de redenen voor het 

geven van deze voorwerpen bepaald worden? Gift-giving is namelijk verbonden met 

psychologische en emotionele betekenissen waar op hun beurt ook bepaalde motiveringen mee 

verbonden waren. Mensen geven geschenken vaak in de context van positieve gevoelens zoals 

het uitdrukken van vriendschap of respect. Dit gebeurt wel niet voor niets en een schenker kan 

een bepaald doel voor ogen hebben zoals het creëren van een goede indruk bij de ontvanger.186 

Het belang van geschenken is ook vermeld in de context van het creëren van nieuwe sociale 

banden en het onderhouden van bestaande relaties.187 Achter een geschenk kan dus mogelijk een 

bepaald doel te vinden zijn dat kan helpen om te begrijpen waarom het gegeven werd in de eerste 

plaats.  

 
184 Kooimans, VOC-glossarium, 104. 
185 Kooimans, VOC-glossarium, 28. 
186 Aafke Elisabeth Komter, “Gift giving,” in Encyclopedia of human emotions, eds. David Levinson, James J. 
Ponzetti, Jr. en Peter F. Jorgensen (New York: Macmillan Reference, 1999), 299.  
187 Thoen, Strategic affection, 19. 
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Eerst en vooral kan de schenking van giften aan de koningin van Patani en haar sabandaer ons 

meer vertellen. Deze instantie van gift-giving vond plaats tijdens de ceremonie waar de Hollandse 

patentbrieven werden voorgesteld in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders. Dat in deze 

situatie er ook geschenken aan te pas kwamen is niet zo vreemd aangezien geschenken en 

geloofsbrieven samen cruciaal waren voor veel diplomatieke ceremonies in Europa en Azië.188 

Daarnaast had de sabandaer een dag eerder de opperkoopman van de Gouda laten weten dat het 

de gewoonte was dat geen handel werd gedreven voordat hijzelf en de koningin een geschenk 

aangeboden kregen. Wat het resultaat was van deze schenking vertelt Jacob van Neck ons zelf in 

zijn dagboek, namelijk dat de Hollandse compagnie handel mocht drijven zoals zij wilden.189 Dit 

was ook het belangrijkste doel dat Van Neck wou bereiken en hing dus samen met waarom dit 

geschenk uiteindelijk gegeven werd. Dat Nederlanders zich zo sterk hadden ingezet op het 

diplomatieke vlak kon ook te maken hebben gehad met de drang naar erkenning. De Republiek 

was in 1601 relatief jong en zou pas decennia later volledig erkend worden. Hierbij werd getracht 

om via diplomatieke wegen de erkenning en het prestige van de Republiek en haar 

Staten-Generaal te bewerkstelligen in het buitenland.190 In de context van een officiële ceremonie 

in de aanwezigheid van belangrijkste personen van een land zouden de Hollanders dus wel 

politieke punten kunnen scoren. Wat hierbij van belang is, was de aanwezigheid van 

toeschouwers, wat in het geval van de ceremonie met de geloofsbrief waarschijnlijk het geval was. 

De aanwezigheid van een publiek kon namelijk het effect van geschenken uitvergroten en 

versterken.191 De giften die tijdens de officiële briefceremonie werden gegeven waren dus 

mogelijk met het doel om enerzijds toegang tot de handel te kunnen krijgen en anderzijds een 

eigen legitimiteit te versterken. 

In tegenstelling tot de overhandiging van geschenken tijdens de officiële ceremonie met de 

patentbrieven, lijken de cadeaus tijdens onderhandelingen subtieler te zijn geweest. Roelofsz. 

beschreef hoe de prijsonderhandelingen voor peper op de klippen dreigde te lopen door 

onenigheden en dat Van Neck bijna met lege handen moest terugkeren. De sabandaer liet hun 

echter weten dat met behulp van enkele geschenken de onderhandelingen terug zouden kunnen 

beginnen alsof er niets aan de hand was geweest. De Hollanders brachten dus geschenken mee, 

 
188 Biedermann, inleiding, 2. 
189 Journaal van Jacob van Neck, 1: 218. 
190 Claudia Swan, “Dutch diplomacy and trade in rariteyten. Episodes in the history of material culture of 
the Dutch Republic,” in Global gifts. The material culture of diplomacy in early modern Eurasia, eds. Zoltán 
Biedermann, Anne Gerritsen en Giorgio Riello (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 193. 
191 Algazi, “Introduction,” 18. 
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waardoor de onderhandelingen konden hervatten en er dus een prijsakkoord bekomen werd.192 

Het nut van deze geschenken was dus eerder als een steekpenning bedoeld zodat 

onderhandelingen terug konden opstarten zonder problemen. Aangezien het hier om smeergeld 

zou gaan, was het niet gewenst dat een publiek aanwezig was bij deze transacte. Dit was 

hoogstwaarschijnlijk dus ook niet present aangezien de geschenken aan het huis van de 

sabandaer zelf geleverd werden. Hier is dus het tegenovergestelde te zien van wat plaatsvond in 

het paleis met de geloofsbrieven. Geschenken hadden hier juist meer effect in een geslotenere 

context.   

Om dit deel af te sluiten is niets beter dan de symboliek van het afscheidsgeschenk van de 

koningin aan Jacob van Neck, namelijk een kris. In dit voorbeeld maakte de vorstin, naast het 

geven van een dolk, ook een verzoek over aan de admiraal of zijn schepen op zee bescherming 

konden bieden aan haar onderdanen.193 In deze context lijkt de reden voor dit geschenk dubbel 

te zijn geweest. Enerzijds was het een afscheidsgeschenk dat, net zoals het cadeau van Van Neck, 

een soort band moest scheppen tussen haar en de Nederlanders. Anderzijds was haar vraag naar 

bescherming zeer duidelijk toegevoegd bij de kris en hoopte de koningin misschien dat zij met dit 

geschenk de veiligheid van haar mensen kon verzekeren. 

Geschenken hadden in de contacten tussen Patani en de Hollanders dus vele vormen en ook vele 

functies. Welke objecten werden gegeven en in welke omgeving ze werden overhandigd, kunnen 

daarnaast ook veel vertellen over de betekenissen van de giften. Wanneer bronnen uit deze 

periode worden bestudeerd kan bijgevolg veel geleerd worden over vroegmoderne geschenken, 

zeker wanneer onderzoeksvelden zoals studies over de materiële cultuur en antropologie 

worden geraadpleegd. Verder zijn de voorgemelde situaties van gift-giving van enige interesse 

wanneer de rol van Jacob van Neck bij de diplomatieke relaties wordt bestudeerd. De admiraal 

moest, aan de hand van geschenken, op bepaalde momenten zijn diplomatieke partners 

ontmoeten, overtuigen of blij maken. Dankzij deze situaties wordt het duidelijk dat Van Neck niet 

alleen belangrijk was als vertegenwoordiger van de Republiek en onderhandelaar van prijzen, 

maar ook als persoon die geschenken gebruikte om de doelen van de Hollanders te bereiken.  

 
192 Journaal van Roelof Roelofsz., 1: 255-56. 
193 Journaal van Jacob van Neck, 1: 220. 
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5 Conclusie 

In deze thesis werden aan de hand van de twee dagboeken verschillende analyses uitgevoerd om 

de diplomatieke interacties tussen de Hollanders en Patani beter te begrijpen. Het is duidelijk 

geworden dat de journalen van de twee compagnieleden veel meer bevatten dan enkel een 

verslag over een zeereis naar Azië. De documenten bieden ons, de lezers, een kijk in de complexe 

interculturele interacties van vroegmoderne Nederlandse handelaars die mee de basis vormden 

voor wat waarschijnlijk het grootste bedrijf in de geschiedenis zou zijn. De overzeese reizen en 

expansie van deze compagnieën waren invloedrijke gebeurtenissen voor de geschiedenis van de 

Lage Landen, maar eigenlijk ook voor de wereldgeschiedenis. Nieuwe contacten en nieuwe 

netwerken zorgden voor een steeds meer globaliserende wereld, waar Europese zeelui 

olifantenparades in Zuidoost-Azië gingen bewonderen.  

De vragen die in deze thesis voorgesteld en onderzocht werden, probeerden bijvoorbeeld een 

beter licht te doen schijnen op hoe Europees-Aziatische contacten tot stand kwamen. Eerst en 

vooral ging de casus over de contacten tussen de Hollandse compagnieleden en Patani dienen als 

onderwerp voor de thesis. Het probleem was hier dan de vraag hoe deze eerste interacties tussen 

de twee partijen verliepen gedurende het verblijf van de Europeanen. Op deze vraag zijn 

verschillende antwoorden gevonden die enige duidelijkheid bieden over wat plaatsvond in het 

Maleise rijk. Met behulp van inzichten uit de New Diplomatic History werd konden de 

verschillende actoren geïdentificeerd worden die een vinger in de pap hadden tijdens de 

diplomatieke interacties. De spelers in het diplomatiek spel hadden ieder een eigen achtergrond 

die een invloed kon geven op de manieren waarop zij te werk gingen tijdens de contacten. De 

interacties werden zelf uit de doeken gedaan door eerst te kijken naar enkele ceremonies 

waaraan de Hollanders deelnamen tijdens hun verblijf. De compagnieleden, onder leiding van 

admiraal Van Neck, gingen zichzelf zo voorstellen aan de hand van hun patentbrieven waarmee 

ze toegang kregen tot Patani en haar specerijenmarkten. De Nederlandse bemanningsleden 

waren daarnaast toeschouwers van het spektakel dat de olifantenparade was van de koningin, 

wat toch meer betekenis bevatte dan enkel een dierenshow. Verder waren de verschillende 

onderhandelingen een groot onderdeel van de diplomatieke contacten in Patani. Deze 

beraadslagingen over prijzen en handelsloges zorgden niet alleen voor onmiddellijke resultaten 

zoals het verkrijgen van specerijen, maar zorgden ook dat latere evoluties mee mogelijk werden. 

De Nederlandse handel in Patani werd dus mee opgebouwd bij de eerste contacten door Jacob 

van Neck. Ter afsluiting waren gift-giving en de geschenken die hierbij betrokken waren ook 

essentiële onderdelen van de diplomatieke interacties tussen de Hollanders en Patani. Door 
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onderzoek met verscheidene bijkomende bronnen werd duidelijk wat voor soort cadeaus de 

revue passeerden in het hof van de koningin en het huis van de sabandaer. Daarbovenop werd 

ook gekeken wat de onderliggende betekenissen van deze geschenken waren in het diplomatiek 

proces, om de bedoelingen van de actoren te begrijpen.  

De tweede probleemstelling die ik heb voorgesteld aan het begin van deze thesis ging de rol van 

Jacob van Neck tijdens de diplomatieke contacten in Patani in vraag stellen. De admiraal was het 

hoofd van de vloot naar Azië en had wel enig aanzien onder zijn bemanning, maar hij heeft zich 

moeten bewijzen voor de koningin van het Pataanse rijk. We hebben gezien hoe de zogenaamde 

non-ambassadoriële diplomatieke actoren een rol zijn beginnen spelen in de NDH en hoe Van 

Neck steeds meer in dit plaatje past. Dankzij te kijken naar de ceremonies waar hij aan deelnam 

werd duidelijk hoe hij steeds naar voren werd geschoven, al dan niet vrijwillig, om 

vertegenwoordiger te zijn van de missie en zijn thuisland. De admiraal was in die zin een figuur 

die ontvangen en gelegitimeerd werd met zijn brieven en waarvoor geen kosten bespaard werden 

hem te ontvangen. Tijdens de verscheidene onderhandelingen was Jacob van Neck eveneens een 

vertegenwoordiger en een voornaam lid van het Hollandse team. Zijn acties, die soms de foute 

reacties teweegbrachten, gidsten mee de prijsbesprekingen en onderhandelingen met Patani. 

Afsluitend was de rol van Van Neck ook zichtbaar in zijn gebruik van geschenken aan het hof en 

daarbuiten. Hij ging te werk met deze objecten om de nieuwe contactpersonen te eren bij zijn 

aankomst of zijn fouten rechtzetten bij de havenmeester. De admiraal speelde met cadeaus om zo 

zijn doelstellingen te bereiken en zo zijn reis tot een goed einde te brengen. Door middel van deze 

analyses wordt het steeds meer duidelijk dat Jacob van Neck niet zomaar een admiraal was voor 

de vloot, maar dat hij ook actief meespeelde in het diplomatiek proces. De aandacht uit de NDH 

op de bovenvermelde non-statelijke actoren en non-ambassadoriële diplomaten komt hier weer 

aan bod en passen in het beeld van de admiraal. Niet deel uitmakend van een missie, uitgestuurd 

door een staat, noch een ambassadeur, was Jacob van Neck toch duidelijk een diplomatieke actor.  

 

5.1 Verder onderzoek 

Afsluitend wil ik hier nog een licht schijnen op de onderwerpen die in deze thesis aan bod zijn 

gekomen waar ruimte blijft voor verder onderzoek. Zo blijft de NDH een frisse adem voor de 

diplomatieke geschiedenis en blijft onderzoek aan de hand van de nieuwe inzichten niet 

ongewenst. Vooral verder onderzoek naar diplomatieke actoren blijft wenselijk in mijn ogen. De 

wereld van handelaar-diplomaten en andere ambassadeurs bij handelscompagnieën blijven 

interessante gebieden van onderzoek, zeker met de ware schatkist aan archiefmateriaal in het 
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Nationaal Archief in Den Haag. Daarbovenop zijn de rollen van vrouwelijke actoren in 

vroegmoderne diplomatie eveneens interessante onderwerpen, bijvoorbeeld zoals de rol van 

koninginnen of vrouwelijke diplomaten. Dankzij het beeld van de vroegmoderne diplomatieke 

actoren te herbekijken kan de realiteit van de diplomatie uit deze periode ook beter begrepen 

worden. De analyses in deze thesis probeerden immers ook om het beeld van deze actoren beter 

te begrijpen, in de hoop om premoderne diplomatieke relaties beter te kunnen interpreteren.  
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7 Bijlagen 

7.1 Patentbrief 

Van Maurits, Prins van Oranje, Graaf van Nassau, Katzenellenbogen, Dietz, Markies van Veere en 

Vlissingen, Heer van de provincie Gelria, Hollandia, Zeelandia, Zuthpen, en West-Frisia, en Utrecht 

en Overijsel, aan alle heerseren, koningen, grooten, vorsten, bestuurderen der steden en der 

landen – vrede en zegen van God. 

Nademaal wij gedacht hebben dat het niet alleen goed is, maar nuttig is voor ons bestuur, dat wij 

niet alleen vriendschap en vrede bewaren met onze buren, maar wij ook vrienden en accoord 

maken, zoveel als in ons vermogen staat, met vreemde volken en verwijderde stammen, en omdat 

het volk van ons land door natuurlijke beweegredenen verlangend is, dat zij uit hun land trekken 

en verwijderde landen zien, hebben wij goed gevonden, toen wij overtuigd waren van hun 

verlangen en hun hevige begeerte, dat wij hen de gelegenheid geven, waarbij wij zullen maken en 

in stand houden een verbond en onderlinge overeenkomst met de bewoners aldaar, en om deze 

reden doen wij met passende eerbied weten aan alle heerseren en grote koningen, edelen en 

prinsen, vorsten en bestuurderen der steden, dat wij bewogen zijn om deze reden en om het 

verzoek van onze edele vriend JACOB NEK, de drager van deze brief, admiraal over onze zes 

schepen; wij zo hebben hem volkomen macht gegeven, opdat hij vare en reize, met al de schepen 

naar de eilanden en de kusten van Oost-Indië, en naar goedvinden der regenten heen en weder 

zal trekken en reizen ter wille van de koopmanszaken met de bewoners aldaar, opdat hij koope 

peper, nagelen, muskaatnooten (?), parfums en dergelijke meer, en dat het hem vergund zal zijn 

koopwaren in zijn schip te laden en deze te voeren van alle oorden naar ons land en naar andere 

havens, en die te verkopen en daarmede handel te drijven naar de lust van zijn hart. 

Vervolgens wensen wij dat hij zal vertonen en tegemoet voeren van onze kant aan alle heerseren 

en grote koningen, edelen, prinsen, vorsten en bestuurderen der steden, liefde en vriendschap, 

broederschap en gunst, en hun zal beloven dat van onze kant voor hen openstaat om te ankeren 

en te gaan in al onze landen, havens en steden, zo dikwijls zij begeren hierheen te reizen, gelijk 

wij ook beloven, verzekeren en vaststellen door deze brief; en daarom verzoeken wij en vragen 

wij van de overigen van hen en van allen, naar wier havens onze kapitein gaat en naar wier landen, 

dat zij hem niet alleen ontvangen met alle vriendschap en gunst, maar hem ook goed steunen en 

helpen, zodat hij zijn voortreffelijk en loffelijk voornemen, waar hij zich bezig houdt,  kan 

vervullen, en wanneer het gebeurt dat enigen van hun land hierheen reizen en hunne schepen 

ankeren in onze havens, dan beloven wij en verzekeren, dat wij hen goed zullen ontvangen. Wij 
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zullen dankbaar zijn en zullen hun teruggeven en volkomen vergelden alle gunst, die zij bewezen 

hebben aan onze Kapitein. 

Wijders hebben wij in alle zaken aan onze geliefde Kapitein, voorgeschreven en dringend bevolen, 

dat hij niet zijn zin zal doordrijven noch de euvele moed zal hebben geweld te gebruiken, noch 

met vijandigheid tegen een minder koopman of een ander mens, waar vandaan hij ook wezen 

moge (zal optreden) en hen niet beoorlogen, behalve als hij daartoe gedwongen of onrechtvaardig 

behandeld is van hun kant en zij beproeven met geweld zijn schepen aan te vallen op een 

afkeuringswaardige manier, omdat wij in dit geval hem niet alleen toegestaan, maar ook bevolen 

hebben, dat hij met alle geweld en kracht hun tegenweer biede en hen bestrijde met alle 

wapentuig, opdat hij zich helpe en het geweld en het onrecht afkere van zichzelf en van zijn schip, 

en wanneer hij dapper is, zal hij zich tegen de mensen verweren, die tegen hem ijveren en hem 

niet met goede wil ontvangen, omdat de rechtvaardigheid bij alle volken toelaat dat geweld wordt 

overwonnen met geweld.  

        Maurice de Nassau 

Gezegeld en geschreven te ’s Hage, Hollandia, in het begin van de maand Juni in het jaar 1600 

volgens onze jaartelling, hetgeen is 29 Dhu’l-Kaidah van het jaar 1008 volgens de jaartelling van 

de Islam. 

[Op de rand:] S. Melander194 

Getiteld: “Credentialis int Arabis van Prins Maurits voor Jacob van Neck, Admiraal na Oost-

Indiën”.195 

  

 
194 In vergelijking met een soortgelijke vermelding op de patentbrief geschreven in het Portugees lijkt S. 
Melander hier de persoon te zijn geweest die de brief heeft geschreven. 
195 Patent voor Jacob van Neck juni 1600, Maurits van Nassau, 06.1600, in De Vierde Schipvaart der 
Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck, 1599-1604, eds. H.A. Van Foreest en A. 
de Booy (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1980), 2: 144-7.  
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7.2 Fragment inventaris van achtergelaten goederen in Patani 196 

Beschrijving goed Gulden Stuivers Penningen 
Carmosijn [laken] 1597 5  
Saijen197  542 3  
Groene lakenen 267 13 12 
 559 17 8 
Argentin laken 200 5  
Lakenen 1559 17 8 
Craproot [laken] 391   
Paers laken 240   
Wit laken 171   
Schali blauw ende geel laken 95 5  
Cristelijne spiegelen 150 10  
[Spiegelen] 202 5 8 
Gebroke spiegelen, 124 stuckx tsamen - - - 
Messen, scharen ende vilen 262 2 8 
Ivore cammen 115 7 12 
Copere ende houte compasse198 12 3  
[Cnopen] 59 9 12 
Goude ende silver cnopen 9 12  
Fijn corael 232 12 8 
Alderhande greynen 44 4  
Camcoekers199 10 8  
Clatergout200 172   
Tafelboeken201 6   
Oudt wit bleck202 - - - 
Camelotten203 259 4  
Caffa204 velutij 316 9 4 
 244 16  
Porceleyne glazen 231 5  
Slechte205 glazen 122 13 14 
Pampier    

• Riemen pampier à 4 ½ guld. De riem 49 10  
 

 

 
196 Transcriptie uit IJzerman, “Hollandsche prenten,” 96-102.; Origineel document: Factuur van de 
goederen door Jacob van Neck gelaten in Patani ponder Daniel van der Lecq en Pieter Walichsz. van Delft 
(NL-HaNA, Den Haag, Compagnieën op Oost-Indië (1.04.01), nr. 114). 
197 Zijde. 
198 Passers. 
199 Kokers voor kammen? 
200 Imitatie van bladgoud uit geelkoper.  
201 Aantekeningboekjes.  
202 Leder. 
203 “Kamelot”. Soort Oosterse kostbare stof.  
204 Soort zijden stof. 
205 Vlak, glad.  
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VOETBOEGHE EN PILEN    
Een voetboech cost 12 gulden stuck 12   
65 pijlen à 6 st. stuck 19 10  
67 bouten à 3 st. stuck 10 1  

 
NAELDEN    
50 slechte naelden    
74 sacken met Rijalen, ider sack 200 R. van 
achten doen t’samen 14800 R. maecken 
guldens  

333000   

Meer 70 R. van achten maeken guldens 157 10  
3 silvere leepels wegen 3 ¾ R. van 8 maken 
gulden 

8 8 12 

 
    
2 coopere donderbussen, 4 roers, 1 vatgen 
buscruijt, 232 ℔ gewicht, 1 balanse met 2 
schalen 

   

 

Dit voorschreven cargasoen, bedragende de somma van twee en veertich duisent twee hondert 
en tien guiden (sic) twaelff stuvers en ses penningen, bekennen wij onderscreven van den 
eersamen Sr Jan Hoijer Redekeur, coopman op het schip Amsterdam, ontfangen te hebben, nevens 
een duisent en hondert acht en tseventich Realen van achten, [die ons] bewesen worden 
schuldisch [te wesen aen] Sirinara, waervoor hij peper [leveren sal] tot dertich realen de baer, 
alsoo dat [alles] bedraecht, comenschap gereede penningen en uijtstaende schult, de somma van 
vier en veertich duisent acht hondert en tsestich gulden twee stuvers en ses penningen, ick segge 
ƒ 44861,,2,,6       

Daniel van der Lecq.   
 Pieter Walichsoon van Delft. 

Aldus gedaen in de stadt Petany op den twee en twintichsten dach van Augusto anno sestien 
hondert twee, in presentie van den admirael  Jacob van Neck. 

  

BOEKEN KUNST.    

1. 152 Lombaert bladen soo scheepen als 
cunst. 2 st. 

15 4  

2. 9 boeken kunst van Gein à 20 st. boeck 9   
…    
14. 60 blaren van boere bruijloften à 1 st. bladt 3   
15. 15 blaren van boere kermissen à 1 st. bladt  15  
…    
    
Stael 99 7 8 
Iser 8 11 8 
Een klock, weecht 261 pont à 42 gulden 100 ℔ 109 12 6 
Van houtwerck, clepel ende iserwerck daer aen 18   
 15   
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7.3 Lijst van geschenken die door VOC-dienaren aan de koningin in Patani 

zijn geschonken 

Omslag:206  

--1608-- 

Rekeninghe vande schenkage voor ‘t schip Gouda gedaen in Patani 

 
Folio 1: 

Deese naavolgende goederen ende goet is [persolync?] her[waerts?] door Dirck voerseiden als 
meede door den raet vant t’schip den Gouda ende die vant comptoir tot [op?] d[a?]tum welck 
schip hier gearriveert is op 5 augustus 1608 ende hebben tselve moeten geven ende schenken 
deese naer volgende persoonen. 

Eerst aen de coninginne voort [aencomen] voor de handelinghen voor de vraech ende den adieu 
als volgt. 

 (Gulden) (Stuivers) (Penningen) 
5 stx. serasses cheren malaju207 [fijn?] a 5 R ’t stx. 82 5  
2 cometers[?] a 5 R ’t stx. 23 10  
3 witte cassaen208 a 2 ½ R ’t stx. 17 12 8 
3 roode ditto à 5 [gulden] 10 [stuivers] 9 [penningen] ’t stx. 16 11 11 

 
Aen den datu lacxamana209 sabandaer als volcht 

3 stx. cometers[?] a 5 R [35] 5  
1 stx. sarasse chaeren malaju a 5 R 11 15  
2 cassaen a 2 ½ R 11 15  
3 roode ditto a 5 [gulden] 10 [stuivers] 9 [penningen]  16 11 11 

 
Aen den jonge coninginne het volcht 

1 serasse cheren malaju a 5 R 11 15  
1 witte cassaen a 2 ½ R 11 17 8 
1 roode ditto a 5 [gulden] 10 [stuivers] 9 [penningen] ’t stx. 5 10 9 

 
Aen den Orancayo210 [Serre?] [Meren?] [Wanxsa?] als volcht 

4 serasse cheren malaju a 5 R ’t stx. 47   
1 cometer[?] a 5 R 11 15  
2 witte cassaen a 2 ½ R ’t stx. 11 15  

 
206 Lijst van geschenken die door het schip Gouda zijn aangebracht en door de VOC-dienaren in Pattani 
aan de koningin en de groten aldaar zijn aangeboden 1608 aug 5 (NL-HaNA, Den Haag, Verenigde 
Oostindische Compagnie (1.04.02), nr. 631).; Eigen transcriptie, met dank aan Niels Fieremans voor 
nalezing.  
207 Zie “Serasah-Malaju” in Kooijmans, VOC-glossarium, 104. 
208 Geweven katoenen stof, in Kooijmans, VOC-glossarium, 104. 
209 Een Maleise titel dat gelijk zou hebben gestaan aan de titel van admiraal. Zie Borschberg, Journal, 
490-91. 
210 “Orangkaja”, titel voor dorps- of landschapshoofd in Kooijmans, VOC-glossarium, 104.; “Invloedrijke 
koopman-aristocraat” volgens Stefan Amirell, “Female rule,” 457.  
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3 roode ditto a 5 [gulden] 10 [stuivers] 9 [penningen] 16 11 11 

 

Somma dwelck overgedraghen op dander sijnde  325 10 10 

 
Folio 2: 

Overghedragen van dander sijden de somma   325 10 10 

 
Aen Malunadia [B?]alion 

1 serasse cheren malaju a 5 R 11 15  
1 roode cassa a 5 [gulden] 10 [stuivers] 9 [penningen] ’t stx. 5 10 9 

 
Aen de weger ende schrijver als volcht 

2 1 roode cassaen a 5 [gulden] 10 [stuivers] 9 [penningen]  11 1 2 

 
Aen de visitateurs 

Een salampoery211 cost  3 6 13 

 
Aen raya [Wang?] ende dato [Paduncke] [Radja] ende datu [Jdop?] als volcht 

3 geele geruytte moges 5 [gulden] 8 [stuivers] ‘t stx.  16 4  

 
Aende deurwarders ende schalmayers212 vande coninginne 

[1?] [teys?] 14 maes a 12 R [op?] [teyl?]  52 7 8 

 
Nog soo voor die coninginne als voor haer dansers als breeder op resolutie boeck blijck tot 2 [rysen?] 

gegeven  

21 Realen van 8 ten [comptoir]  49 7  
 475 2 10 

 

Wat aengaet de voors. schenckasien ten ware wij geseyt hadden hier niet gecomen te weeser om te 

laden [maar?] alleenlijck te halen het sandel hout dat [nu?] vercocht was ende een [monster?] van linnen 
ofte [cletiens?] brocht en souden wel twe mael soo veel moeten [gegeven?] hebben ende dat naer 

costume hier voren gedaen sijnde. 

 

 

 
211 Ofwel “salempuris” of “salampori”. Eerste was Indische stof, het tweede een textiel geweven uit 
angorageitenhaar en zijde. Zie Kooijmans, VOC-glossarium, 100. 
212 Fluitspeler. 


