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Korte samenvatting.
Ik kwam als peuter vlak voor de soevereiniteitsoverdracht mee met mijn ouders naar Nederland voor
verlof uit het voormalige Nederlands-Indië. Mijn familie van moederszijde had al vele generaties op Java
gewoond.
Het verlof van mijn ouders werd door de ontwikkelingen in Indonesië noodgedwongen een permanent
verblijf in Nederland. De Indische kant van mijn familie heeft me al van kinds af aan geïntrigeerd. Ik wilde
weten hoe ze daar ooit terecht zijn gekomen en hoe ze daar hebben geleefd.
De afgelopen dertig jaar ben ik op zoek gegaan naar het leven van mijn voorouders in Oost-Indië. Daarbij
ben ik, met onverwachte hulp van onderzoekers in Duitsland, Nederland en Maleisië en dankzij informatie
uit familiedocumenten, VOC-archieven en Maleise historische verslagen, een fascinerend verhaal op het
spoor gekomen. Mijn eerste voorvader in Nederlands-Oost Indië was een jonge ondernemende Duitser,
Hendrik Julius Wiederhold, die in 1747 uit Wanfried (Hessen) naar Amsterdam vertrok om als soldaat in
dienst van de VOC te treden, naar Oost-Indië vertrok en nooit meer in zijn geboorteland terugkeerde.
In deel I ga ik 270 jaar terug in de tijd en zal iets vertellen over de achtergrond van Hendrik. Vervolgens
zal ik verslag doen van zijn zeereis van Amsterdam naar Batavia en van zijn meer dan 40-jarige loopbaan
in Malakka (Maleisische schiereiland) in dienst van de VOC als burger van Malakka. Van Hendriks
ervaringen op een buitenpost van de VOC, als resident van het sultanaat Perak aan het hoofd van een
Nederlandse factorij/fort, zijn vrijwel letterlijke verslagen boven water gekomen. Deze geven een goed
beeld van het dagelijks leven en de moeilijke, maar vooral gevaarlijke, omstandigheden waaronder de
‘dienaren’ van de VOC op de buitenposten waar in een vijandige omgeving hun werk moesten doen.
Om de tijd waarin Hendrik leefde beter te plaatsen zal ik in deel I de ‘handel en wandel’ van de VOC
bespreken en ga ik in op de indertijd ingewikkelde politieke situatie op het Maleisische schiereiland. Ik zal
uitvoerig ingaan op de vele confrontaties van de VOC (en later de Nederlandse staat) in dat gebied met
moordzuchtige Maleisische piraten, krijgslustige Boeginezen en de concurrenten van de Engelse East
India Company. Toen Hendrik overleed was de VOC al aan het einde van haar krachten gekomen. Zijn
zoon werd ook dienaar van de VOC en heeft de opheffing van de VOC en de latere tijdelijke Engelse
bezetting van Malakka in de Napoleontische tijd, de omstreden stichting van Singapore door Thomas
Raffles en het uiteindelijke definitieve verlies van Malakka aan de Engelsen meegemaakt. Een van
Hendriks kleinzonen hield het voor gezien en vertrok naar Oost-Java om daar een nieuw leven als
ondernemer te beginnen. Hij werd de stamvader van de vier volgende generaties Wiederhold op Java. Ik
zal ook die periode kort beschrijven. Daarmee is de vraag hoe de Wiederholds uiteindelijk in NederlandsIndië terecht zijn gekomen beantwoord.
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1. Inleiding.
1.1. Waarom heb ik dit verhaal geschreven?
De familie van mijn moederskant met de naam ‘Hedrich von Wiederhold’ heeft al vele
generaties op Java gewoond. De vraag hoe zo’n Duitse naam daar ooit terecht is
gekomen heeft me altijd bezig gehouden. Mijn grootvader van moederszijde1 had zich
wel verdiept in de genealogie van zijn familie, maar was twee jaar voor mijn geboorte in
Japanse krijgsgevangenschap omgekomen. De meeste familiebezittingen en documenten waren in Nederlands-Indië tijdens de oorlog verloren gegaan. Wel was uit
schaarse informatie van mijn grootmoeder en een oudoom2 duidelijk dat de familie
Wiederhold al lang op Oost-Java had gewoond en daar suikerondernemingen had
geëxploiteerd.
De afgelopen twintig jaar ben ik op zoek gegaan naar de wortels van de familie Hedrich
von Wiederhold in Indië. Ik ben daarbij, deels door toeval, een fascinerend verhaal op
het spoor gekomen. De eerste voorvader van de familie Hendrik Julius Widerhold zette
bijna 270 jaar geleden, voet aan wal op Java en was meer dan 40 jaar ‘dienaar’3 van de
VOC.
De ervaringen van Hendrik Julius en die van zijn nazaten wil ik graag delen met mijn
familie en al degenen die zich interesseren voor de VOC en ons koloniale erfgoed. Dit te
meer omdat het verhaal van de eerste Wiederholds in De Oost zich afspeelt in een deel
van de archipel dat voor velen nog niet zo bekend is: het Maleisische schiereiland.
1.2. Ons gezin in Nederlands-Indië.
Mijn vader ging in de tweede helft van de jaren dertig vanuit Enschede naar NederlandsIndië om in dienst te treden van de Militaire Luchtvaart van het KNIL.4
Hij was gestationeerd op het vliegkamp Singosari bij Malang en leerde in die stad mijn
moeder kennen. Zij was in Malang geboren en woonde er met haar ouders en een
jongere broer.5
Mijn ouders6 zijn op 19 januari 1942,toen de oorlog in Indië net was uitgebroken, in
Malang met elkaar getrouwd. Mijn vader was gestationeerd op Sumatra (Pakan Baru) en
vloog met patrouilles in de Straat Malakka om verdachte vaartuigen te onderscheppen.
Hij kreeg toen hij weer op Java was, twee dagen verlof om met mijn moeder te trouwen.
Op de dag van hun huwelijk7, werd hij 2,5 uur na de huwelijksvoltrekking per ordonnans
weer naar het front teruggeroepen. Al de volgende dag was hij met zijn onderdeel op
een missie om Japanse transportschepen in de haven van Muntok8 te bombarderen9.
Mijn ouders hebben elkaar na hun huwelijk 4 jaar niet meer teruggezien.

1 Willy Andrew George Constant Hedrich von Wiederhold (Pladjoe, 29 november 1903 – Chungkai, 26 mei 1945)

Ir Thomas Lucien Hedrich von Wiederhold (Pasoeruan 3-11-1896 –Malaga 19-04-1970)
Zo werden degenen in dienst van de VOC indertijd genoemd.
4 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.
5 Goentoerweg 5. Het huis staat er nog.
6 Bernard Johannes Molenkamp (Enschede1917- Enschede 1996) en Germaine Hedrich von Wiederhold (1925)
7 19 januari 1942.
8 Muntok ligt op het westelijkste punt van het eiland Bangka in Indonesië.
2
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Na de capitulatie van het KNIL op 9 maart 1942 werd mijn vader in Bandoeng
krijgsgevangen genomen. Ook mijn moeder en grootmoeder werden samen
geïnterneerd in vrouwenkampen in Solo en Ambarawa. Mijn grootvader, die indertijd als
militieplichtige bij de infanterie van het KNIL was opgeroepen, werd met vele andere
krijgsgevangenen afgevoerd naar Siam om aan de Birmaspoorlijn te werken.
Direct na de Japanse capitulatie werd mijn vader weer in actieve dienst geroepen10 en
keerden mijn moeder en grootmoeder op eigen gelegenheid terug naar Malang.11 Daar
ze opnieuw werden geïnterneerd, maar nu door de Indonesiërs. Het contact met de
andere leden van de familie hadden ze lang geleden verloren. Een jaar later bleek dat
mijn grootvader was overleden en begraven in Chunkai in Siam12, enkele maanden voor
de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945.13
In Nederlands-Indië heerste na de Japanse capitulatie op 15 augustus een
gezagsvacuüm, met als gevolg een chaotische situatie. Op 17 augustus verklaarde
Indonesië haar onafhankelijkheid. Ongeregelde extremistische groepen14 trokken
plunderend en moordend rond. Tienduizenden Nederlandse ingezetenen15 en zelfs
Japanners lieten daarbij het leven, tot het gezag door de Britten en later de Nederlanders
enigszins was hersteld. En ook daarna bleef het onrustig en gevaarlijk. Mijn beide ouders
en mijn grootmoeder maakten de verschrikkingen van deze die tijd, die hun bijna het
leven kostte, aan den lijve mee.
Mijn vader werd direct na de Japanse capitulatie weer ingezet bij de RAPWI16 om het
vliegveld van Kalibentang, vlak bij Semarang, van de Japanners over te nemen en
geschikt te maken voor de luchtvaart. Daar raakte hij in handen van Indonesische
vrijheidsstrijders die hem en vele andere Nederlanders afvoerden naar de Boeloeh
gevangenis in Semarang. Hij ontsnapte op een haar na aan een moordpartij van de
Indonesiërs doordat de voormalige Japanse bezetters van het vliegveld op tijd
terugkeerden om de gevangenen bevrijden.

9 Een transcript van zijn aantekeningen in de oorlog, die mijn vader had gemaakt voor een gesprek met historicus P.
Boer, heb ik opgestuurd naar de Militair Historische Dienst en is bij mij verkrijgbaar.
10 Ik kom hier later nog op terug. Een uit zijn mond opgetekend relaas over zijn ervaringen waarbij hij eind 1945
ingezet werd om het vliegveld Kalibentang bij Semarang van de Japanners over te nemen en waarbij hij in handen van
Indonesische extremisten viel is beschikbaar.
11 Hun woning was inmiddels al bezet. Ze trokken een maand in bij de grootmoeder van mijn moeder mw. D.
Lammers, die een privé-kraamkliniek had en van de Japanners haar woning niet hoefde te verlaten. De Indonesiërs
boycotten de Nederlanders door water en elektriciteit af te sluiten. Op het verstrekken van voedsel aan Nederlanders
stond de doodstraf. Later werden de drie vrouwen in een Indonesisch kamp in Malang geïnterneerd. Ze hebben daar
bijna een jaar moeten verkeren onder uiterst gebrekkige omstandigheden.
12 Het huidige Thailand.
13 Brief van de heer W.P.Broekema, B.B.G. Afd. Onderwijs Bangkok d.d. 12 juli 1946. Broekema was een kampgenoot.

14Roversbendes, Islamitische groeperingen, ongeregelde troepen van het TNI (Indonesische leger), Pamuda ‘s
(gewapende jeugdgroeperingen). Vaak ten onrechte bestempeld als ‘ vrijheidsstrijders’. Referentie: Bersiap! Opstand
in het paradijs, De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946, door H.Th. Bussemaker
15

Europeanen, Indo-Europeanen, Chinezen, gezagsgetrouwe Indonesiërs en anderen.

16 Recovery of Allied prisoners of War and Internees (opgericht in februari 1945). Organisatie vanuit de SEAC , die de

geallieerde krijgsgevangenen en de geïnterneerden na de Japanse capitulatie naar veilige plaatsen moest zien te
krijgen.
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Daarna werd hij overgeplaatst naar het 19e Transportsquadron in Australië,
waarschijnlijk om weer bij te komen van zijn moeilijke tijd. Hij slaagde er met grote
inspanningen in om vanuit Australië mijn moeder in Oost-Java weer op te sporen. Hij
kon haar meenemen naar Brisbane. 17,18.In Brisbane ben ik geboren en vernoemd naar
mijn omgekomen grootvader. Na enige tijd moest ons gezin terug naar Java, waar de
politionele acties volop gaande waren. We woonden in Rijswijk,19 een wijk van Batavia.
Mijn vader werkte op het vliegveld Tjililitan waarheen hij dagelijks met een gewapend
transport werd gebracht en opgehaald. De houding van de Indonesische bevolking
tegenover de Nederlanders was vijandig. Het waren moeilijke zoniet gevaarlijke tijden.
Nog voor de soevereiniteitsoverdracht ging ons gezin met verlof naar Nederland. Door
de verdere ontwikkelingen in Indonesië werd ons verlof een permanent verblijf.
Spoedig kwam ook mijn grootmoeder uit Surabaya naar Nederland. Ik kreeg nog drie
broers20. We groeiden op in Enschede.
Er werd thuis veel over ‘Indië’ gesproken, over de mooie tijd van voor de oorlog en de
moeilijke periode daarna. Hoe de naam Hedrich von Wiederhold op Java was beland
kwam nauwelijks aan de orde. Mijn moeder en grootmoeder hechtten meer belang aan
het familiewapen van de Wiederholds dat in onze woonkamer hing en waarover met
enige trots werd verteld. De familie Wiederhold kwam uit Duitsland en had volgens
zeggen een interessant verleden.Een van de leden van deze familie was Conrad
Widerhold, een beroepsmilitair die in Duitsland bekend is geworden vanwege zijn rol in
de Dertigjarige oorlog (1618-1648). Hij heeft er voor gezorgd dat tot op de dag van
vandaag diverse genealogische onderzoekers over de hele wereld zich intensief met de
stamboom van Wiederhold bezig houden. Gelukkig hebben ook minder prominente
Wiederholds daarbij de aandacht hebben gekregen.21
1.3 Het kwartje valt.
Ergens in de jaren ‘80 - ‘81 stond ‘s ochtends een bejaard Duits echtpaar voor de deur
van mijn grootmoeder in Enschede.22 Alfred Wiederhold uit Kassel deed al 55 jaar
genealogisch onderzoek naar de naam Wiederhold en had daar lijvige boeken over
geschreven. Hij was gestuit op de ‘Indische tak’ van de Wiederholds in de zogenaamde
‘Homburg- en Mündelinie’. In een Nederlands telefoonboek was hij de naam en het adres
van mijn grootmoeder, mevrouw J. H. Hedrich von Wiederhold - De Bruin23,
tegengekomen en wilde met haar in contact komen. Mijn grootmoeder was zeer
wantrouwig en wilde Alfred eerst niet ontvangen.

17 In Australië was tijdens de Oorlog het Nederlands Indisch Bestuur gevestigd. Mijn vader werd in Brisbane
gedetacheerd bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij het 19e Transport Squadron.
18 Dit was op 10 juli 1946. Ze vertrokken van het militaire vliegveld Tjlitian. Mijn vader was lid van de bemanning. Aan
boord waren maar enkele passagiers waaronder Baron van Aerssen. De reis ging in verschillende etappes: OostTimor, Clonkerry (Australië) en Brisbane.
19 Een wijk in Batavia.
20 Willy,Harry en Ronald
21 Onder andere Prof. Gio Wiederhold, hoogleraar aan de Stanford University. Ik heb met Gio een intensieve
correspondentie en heb hem ook ontmoet. Gio is een van de eerste ‘Computer’ Hoogleraren van de Verenigde Staten.
Hij heeft een gedigitaliseerd bestand opgezet van de Wiederholds, waarin alle relaties tussen de tegenwoordige en
vroegere Widerholds onmiddellijk kunnen worden vastgesteld.
22 Alfred Wiederhold, Boyneburgstrasse 2, D3500 Kassel. Rundbrief Nr.5 Januari 1983.
23 Jeanette Henriëtte Hedrich von Wiederhold- De Bruin (1902-1994)
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Maar toen hij het familiewapen van de Wiederholds aan haar toonde viel het kwartje bij
haar en ontstond een interessant contact. Alfred had de Indische tak al goed in kaart
gebracht op basis van documenten die kennelijk niet verloren waren gegaan.
Hij liet zien dat zeven generaties geleden Heinrich Julius Wiederhold uit Wanfried
(Hessen) in 1747 als soldaat in dienst was getreden van de VOC en naar De Oost was
gereisd. Langs deze lijn is de familie van mijn moeder tot hun vertrek uit Indië na de
oorlog ononderbroken in Nederlands Oost-Indië gebleven. De link tussen de Widerholds
in Duitsland en de Indische tak was gelegd. Voor mij een belangrijk aanknopingspunt. Ik
ben de afgelopen 30 jaar de sporen van Wiederhold in Nederlands Oost-Indië verder
gaan volgen en uitdiepen.
1.4. Werkwijze en verantwoording
In de loop der tijden kreeg het genealogische skelet dat Alfred Wiederhold al zo mooi in
kaart had gebracht, vlees op de botten. Naarmate ik vorderde met mijn onderzoek
kwam het verleden meer tot leven. De familieverhalen, die ik van mijn moeder en
grootmoeder had gehoord, werden bevestigd en aangevuld met concrete onderliggende
documentatie. Mijn echtgenote Yvonne en ik zijn, ook samen met mijn moeder, diverse
keren naar Maleisië en Indonesië geweest om daar de sporen van de Wiederholds te
volgen en een beeld te krijgen van hun leven.
Ik heb veel gelezen over de VOC24 en ons koloniale verleden om beter in te leven in de
geschiedenis van mijn voorouders. Ik kreeg in mijn onderzoek onverwacht veel hulp
van een collega van KPMG, wijlen Peter Hollander, RA. Hij heeft me geweldig geholpen
met het doen van naspeuringen in het Nationaal Archief (N.A.) in Den Haag en het
verzorgen van introducties bij andere onderzoekers. Ik ben hem daar nog steeds
dankbaar voor, want in de tijd dat ik zelf bij KPMG werkte had ik weinig tijd voor
hobbies. In het N.A. ligt een verbazingwekkend hoeveelheid digitaal goed toegankelijk
VOC-materiaal en andere documentatie opgeslagen. Er kwam gaandeweg veel meer
boven water dan ik had verwacht. Bovendien weren veel digitaal opgeslagen historische
bronnen in Nederland, Duitsland, Engeland en Maleisië in de loop der tijd gemakkelijk
toegankelijk. Een aantal zaken werden ons in de schoot geworpen.
Het Centraal Bureau voor Genealogie een publicatie te bezitten over de Europese
bevolking van Malakka onder Nederlands bestuur25 met onder meer interessante
informatie over de tweede en derde generatie Wiederholds aldaar. Door Peter Hollander
werd ik op het spoor gezet van de Maleisische historica Barbara Watson Andaya, die
bijzonder interessante boeken over Perak in de achttiende eeuw heeft gepubliceerd,
waarin Hendrik Julius Wiederhold voorkomt. Zij heeft me ook persoonlijk nog
aanvullende informatie verstrekt. Ten slotte werd ik aangenaam verrast door een
publicatie in de Indische Navorser van de ‘Indisch Genealogische Vereniging’ (IGV). Roel
de Neve, secretaris van de IGV, had op eigen initiatief de namen Wiederhold en Hedrich
von Wiederhold al onderzocht en daarover gepubliceerd.26
Het werd voor mij persoonlijk een spannende ontdekkingsreis en een leuke hobby.

25 De Europese bevolking van Malakka onder het laatste Nederlandse bestuur, 1818-1825. P.A. Christiaans. Jaarboek
Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 40 (1986) pag.257-287.
26 De Indische Navorser, Jaargang 18 (2005) nr. 4.
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Bovendien was het een mooi aanknopingspunt om me in de geschiedenis van de VOC en
Nederlands Oost-Indië te verdiepen en me in het tijdsbeeld van mijn voorouders te
verplaatsen. Overigens heb die geschiedenis in deze publicatie alleen op hoofdpunten
behandeld. Ik heb niet de pretentie gehad om een volledige en wetenschappelijk
verantwoorde samenvatting te willen geven.27 Ik wilde alleen een aantal ‘highlights’
aanstippen om de context van mijn verhaal te verduidelijken en me beperkt tot de
geschiedenis van de VOC voor zover dat relevant is voor het verhaal van de
Wiederholds. De in de VOC geïnteresseerde lezer verwijs ik graag naar de zeer
toegankelijke werken van autoriteiten als Femme Gaastra28 en Els Jacobs.29
Om het verhaal te verlevendigen heb ik in dit verhaal de bevindingen van Hendrik Julius
in de tegenwoordige tijd gesteld en de algemene historische feiten in de verleden tijd. Ik
heb verder verschillende benamingen gebruikt voor dezelfde begrippen. De VOC werd
ook wel de ‘Compagnie’ genoemd. Nederlands-Oost-Indië, ook wel ‘Indië’ of ‘De Oost’.
Een ‘sultan’, ook wel een ‘vorst’. Waar me het zinvol leek heb ik ter verduidelijking
voetnoten opgenomen.
Nu over naar het verhaal van de Widerholds in Duitsland en Hendrik Julius Wiederhold,
een ondernemende jonge Duitser30, die dienst nam bij de VOC en naar De Oost vertrok
om nooit meer terug te keren in zijn geboorteland.

2. De familie Wiederhold in Hessen.
2.1. Voorkomen in Duitsland.
De familienaam Wiederhold (ook wel geschreven als ‘Wedderholt’ of ‘Widerholt’) wordt
al in 1450 in Hessen vermeld. Ook hedentendage komt deze nog veel voor, met name in
de omgeving van de stad Kassel.
Aanvankelijk vinden we onder de Widerholds vooral kleine ondernemers,
handwerkslieden, kooplieden, predikanten en leraren met zo nu en dan een enkele
burgemeester en een landvoogd. Nogal wat Wiederholds waren beroepsmilitair. In 1637
werd een tak van het geslacht Wiederhold in de rijks-ridderstand verheven, kreeg het
recht zich ‘Von und in Wiedenhoven’ te noemen en ging het familiewapen voeren. 31, 32,
33, 34

27 De historici David Armitage en Jo Guildi hebben opgeroepen tot geschiedschrijving waarbij het niet alleen gaat om

een droge vermelding van historische facts and figures, maar om -in mijn eigen woorden- het verleden te plaatsen in
een hedendaagse context waar wij nu iets van kunnen leren. Naar mijn mening zijn veel van de zaken die de lezer in
mijn verhaal zal tegenkomen nog steeds actueel. Ik wil graag aan de oproep van Armitage c.s. tegemoetkomen. Ik laat
het aan de lezer over om de ervaringen van toen te vertalen in het heden.
28 Femme S.Gaastra. De geschiedenis van de VOC. Walburg Pers /Leiden. Zutphen 1991.
29 Els M. Jacobs. Koopman in Azië. Walburg Pers, Zutphen, 1993.
30 N.B. Duitsland als eenheidsstaat bestond toen nog niet, maar ik gebruik de term toch maar.
31 Schild in vieren, met een door zilver en blauw loodrecht middendoor gedeeld middenschild, waarin een natuurlijke
stormram. Kwartier 1 en 4 in goud een zwarte adelaar; kwartier 2 en 3 in rood een zilveren spar bezet met drie
groene klaverbladen.
32 Kneschke’s Adels lexicon Band 9, Seite 567
33 Geslechter und Siegelkunde. Das Geslecht von Wiederhold, ongedateerd document uit de 19e eeuw in Gotisch
schrift.
34 Bij Würtembergs decreet van 29 november 1824 voor Cuno van Wiederhold, een Würtembergse generaal-majoor
werd de adelstand nogmaals bevestigd.
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Het was geen opvallende familie. Dat veranderde tijdens de Dertigjarige oorlog (16181648) waarin Conrad Wiederhold35, een beroepsmilitair, de familienaam voorgoed uit
de vergetelheid haalde. Hij was er de oorzaak van dat de naam Wiederhold sindsdien
een gewild onderwerp werd voor genealogische onderzoekers. Dank zij hem heb ik
eeuwen later de Indische stamboom van de Wiederholds kunnen traceren.
2.2. Conrad Wiederhold (1598-1667)36.
Duitsland zoals we dat nu staatkundig kennen, bestond toen nog niet. Het viel onder de
keizer van het Heilige Roomse Rijk, maar was feitelijk versnipperd in honderden min of
meer soevereine staatjes. Het keizerschap was symbolisch. Feitelijk lag sinds 1453 de
macht bij de Habsburgers in Oostenrijk. In 1618 begon in Duitsland de Dertigjarige
oorlog. Een oorlog die een belangrijk stempel op de Duitse geschiedenis heeft gedrukt.
Aanvankelijk was de Dertigjarige oorlog een reeks religieuze conflicten die ontaardde in
een verwoestende oorlog tussen de Duitse staatjes onderling, met het keizerlijke leger
en met Zweden. Een telg van de familie Widerhold, Conrad Widerhold maakte in deze
oorlog furore. Hij was een huursoldaat (ruiter en musketier) die op 17-jarige leeftijd in
krijgsdienst ging en zijn hele verdere leven beroepsmilitair is geweest.
Na zijn schoolopleiding trad Conrad in dienst van de (Hanze) Republiek Bremen, huwde
de dochter van de garnizoenscommandant van Helgoland37 en trok vervolgens door heel
Europa38 waar hij zich bekwaamde in de innovaties van het militaire vak.
Hij diende ook in het Staatse leger en was gelegerd in Delfzijl. Conrad leerde in Venetië,
indertijd het neusje van de zalm op het terrein van krijgskunst, de hertog van
Würtemberg kennen. Op diens verzoek trad hij later in dienst van het leger van de
hertog. Hij maakte snel carrière en onderscheide zich bijzonder op het slagveld. Hij klom
op tot de rang van ‘Oberst-Leutnant’ in 1632.
In 1634 werd Conrad benoemd tot commandant van de vesting Hohentwiel (nu gelegen
bij het plaatsje Singen aan het Bodenmeer). Hohentwiel was het bezit van Eberhard III
Von Würtemberg. Het vormde het laatste Würtembergse bastion tegen aanvallen van de
keizerlijke troepen van het H. Roomse Rijk39. Eberhart III vluchtte zelf naar Straatsburg
en liet de verdediging van Hohentwiel aan Conrad over. Ondanks het verzoek van
Eberhardt III om maar toe te geven aan de keizer en Hohentwiel over te dragen,
weigerde Conrad dit hardnekkig. Hij verdedigde de vesting 14 jaar lang op kundige
wijze en wist maar liefst vijf belegeringen van de keizerlijke, Spaanse en Beierse troepen
af te weren. Hij deed dit met harde hand. Alle mogelijke verdedigingswerken in de
omgeving werden met de grond gelijk gemaakt. De omliggende heerlijkheden werden
schatplichtig gemaakt. In heel Zuid-Duitsland liet hij rooftochten uitvoeren om de vijand
zo veel mogelijk te verzwakken. Zijn gevluchte hertog, die in ernstige geldnood
verkeerde, vergat hij niet. Hij liet hij hem door zijn, als bedelaars vermomde, soldaten
geld brengen voor zijn levensonderhoud.
Obrist (Overste) Conrad Widerhold.
Friedrich Carst. Historie und genealogische Adelsbuch des Konigreichs Würtemberg. II. Genealogie des
Ritterschaftlichen Adels. Stuttgart 1839.
37 Tijdens een militaire parade waarbij de dochter van de commandant van Helgoland te paard aanwezig was, ging de
musket van Wiederhold af. Het paard van de dochter sloeg op hol. Hij wist haar te redden en op deze manier haar hart
te winnen.
38 Engeland, Nederland, Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Corfu.
39 Ferdinand II en Ferdinand III, Aartshertogen van Oostenrijk.
35
36
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Conrad was een devoot protestant met een sterk sociale gevoel. Tijdens de belegeringen
liet hij in de vesting een kerk40 bouwen waar hij geregeld zelf predikte. Armen, zieken en
gewonden lagen hem zeer na aan het hart. Hij hechtte veel belang aan een goede
opleiding van jonge mensen en stichtte hiervoor uit eigen zak een studiefonds met een
startkapitaal van 15.000 gulden.
Conrad werd in zijn tijd door velen gevreesd, maar tegelijkertijd gerespecteerd vanwege
zijn rechtvaardigheid, integriteit en sociale inslag.
Hij werd na de Dertig Jarige oorlog voor zijn daden beloond met onder meer het
leengoed ‘Neidlingen’ en kreeg onder andere de titel van ‘Kriegsrat’41. Hij is uiteindelijk
een natuurlijke dood gestorven en ligt met zijn echtgenote in de Martinuskerk in
Kirchheim begraven. Hun grafmonument en epitaaf zijn een prachtig eerbetoon aan
deze opmerkelijke persoon.
De vesting Hohentwiel was lang een begrip, met name in de tijd van de Romantiek. In de
Napoleontische tijd werd Hohentwiel door de troepen van de Franse generaal Van
Damme opgeblazen. Het heeft ze weken gekost deze solide vesting te vernielen. Maar
tussen de ruïnes staat als herinnering nog steeds de buste van Conrad Widerhold.
Conrad is in Zuid-Duitsland een historische bekendheid. Geregeld vinden te zijner
nagedachtenis in Singen de ‘Wiederhold Feste’ plaats. De harde hand waarmee hij
Hohentwiel heeft verdedigd is onder de bevolking niet vergeten. Moeders van
ongehoorzame kinderen dreigden de hulp van Widerhold in te roepen als ze niet wilden
luisteren. Of dat afdoende was weet ik niet. De pedagogische inzichten zijn in de loop der
tijden wel enigszins veranderd.
2.3. Een link van Widerhold met Nederland.
Conrad Widerhold heeft even in Nederland gediend. Maar er bestaat nog een verbinding
tussen de Widerholds en Nederland, die wel aardig is om te vermelden. Dat betreft een
neef van Conrad, ‘Georg Reinhard Wiederhold van Weidenhoven’. Georg was een
militair-ondernemer, een ‘colonnel’. Hij verdiende de kost als huurling met zijn zelf
geworven regiment Waalse ruiters dat hij voor eigen rekening uitrustte.
Hij vecht in de Tachtigjarige oorlog eerst onder de koningsgezinde Hendrik graaf van
den Berg42 aan Spaanse zijde tegen de Staatse troepen. Hij wordt door de keizer van het
H. Roomse Rijk tot ridder geslagen43 en noemt zich ‘Widerholt van Weidenhofen’, heer
van Poederoojen, ‘colonell’ en gouverneur van Boekholt44. Het leengoed Poederooijen
verwerft hij op 27 mei 1645.

40 Om voor zijn nieuwe kerk een orgel te krijgen veroverde hij de stad Überlingen aan het Bodenmeer. Hij wilde geen
geld, alleen het orgel en dat kreeg hij.
41 Conrad zette overigens zijn beroep als legeraanvoerder voort en trad in dienst van onder andere Lodewijk XIII.
42 Een koningsgezinde neef van stadhouder Frederik Hendrik.
43 Fr.Cast. Adelsbuch des Königsreichs Würtemberg; Adelsblatt 1889, pag.71.

44 Zie Wapenalbum Bommelerwaard Nr.wied/3122 en het register op de Leenakteboeken van Gelre en Zutphen e.a.

nr 325 pagina 719-721 van Sloet e.a.
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Georg Widerholt gaat voor de Staatse troepen werken nadat Hendrik graaf van den
Berg45 in 1632 voor de Republiek gaat vechten. Georg staat dan aan het hoofd van 5
compagnieën, samen 619 man.46,47
Op 1 november worden zijn 5 compagnieën wegens bezuinigingen tot een van 150 man
teruggebracht en ontvangt hij de de Staten alleen nog een kapiteins-traktement. Dat is
kennelijk niet voldoende om van rond te komen. Hij treedt in 1642 dan ook als overste
met zijn compagnie in dienst van de Landgravin van Hessen al blijft hij in Holland
wonen.Georg woont eerst in hartje Delft, zijn lievelingsstad.48 Hij koopt in 1642 een
perceel van de Grafelijkheid van Holland, op het Buitenhof 37 in Den Haag en laat daar
een woning bouwen49.
Deze woning is momenteel het huidige Vijverhof, ook wel geheten: ‘Noyelleshuis’50 waar
nu het ministerie van Algemene Zaken is gevestigd. Op diverse landschapsschetsen uit
die tijd wordt de woning aangeduid als de: ‘woning van Capiteyn Widerholt’ op de weg
van Den Haag naar Rijswijk en Delft.
Georg Reinhard vecht in het laatste jaar van de Dertigjarige oorlog als kolonel onder
generaal Karl Rabenhaupt tegen de keizerlijke troepen onder generaal Holzappel. Bij de
belegering van het slot Homberg in Homburg/Efze (Noord Hessen) verliest hij een
bovenbeen als gevolg van een teruggeketste granaat.51 Hij overlijdt een dag later op 8
februari 1648. Zijn lichaam wordt de volgende maand in de Nieuwe Kerk te Delft ter
aarde besteld. Later wordt zijn vrouw, Elizabeth Voller daar ook begraven. Hun grafzerk
met hun naam en titels is nog wel in oude inventarisaties terug te vinden, maar
inmiddels in de Nieuwe Kerk niet meer terug te vinden. 52,53.

45 Een van de zonen van de oudste zuster van Willem van Oranje. Hij was een prominente militair in het Spaanse
kamp, die door ontevredenheid met de Spaanse dominantie en door omkoping in het kamp van de Stadhouder terecht
kwam.
46 Hij werd door Graaf Hendrik van de Berg, nadat deze aan de Spaanse zaak in de zuidelijke Nederlanden verraad had
gepleegd, aangenomen om met de door hem aangeworven troepen in Staatse dienst te treden.
47 https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijverhof_(Den_Haag).
48 Bekend bij het stadarchief van Delft in verband met de belastingaangifte. Woningen werden belast op basis van het
aantal ramen.
49 Dr.W.Moll. Die Haghe. Jaarboek-Die Haghe, 1945. Pag.106,107,132
50 https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vijverhof_(Den Haag); Het perceel lag op de hoek van de Vijverdam en het
Buitenhof. Het werd gekocht van de Grafelijkheid van Holland en in opdracht van Widerholt gebouwd door
steenhouwer Adriaanszoon ’t Hooft en metselaar Thomas Jasperesen Hogendorp.
Nadat de bouw was voltooid was hij er financieel waarschijnlijk door de ontwikkelingen op het krijgstoneel, slecht
aan toe. In 1680 kwam het pand in handen van Graaf de Noyelles, die eveneens een beroepsmilitair was.
51 Der Dreissigerjährige Krieg in Selbstzeugnisse Chronike unde Berichte. Rabenhaupt, Karl. Freiherr Rabenhaupt von
Sucha. http://www.30jaehrigerkrieg.de/rabenhaupt-karl-freiherr-rabenhaupt-von-sucha-3/
52 Heer van Boekholt (Bocholt?) en Van Poederooijen.

53

Gio Widerhold (zie noot 33) en ik hebben de grafsteen niet meer kunnen terugvinden. Veel graven werden in die
tijd weer ‘ hergebruikt’ De grafsteen is in ieder geval de literatuur beschreven. Phileleutherus Timaretes (pseudoniem
van Theodorus Janssonius van Almeloveen.), Albertus Frese, Verzameling van gedenkstukken in Nederland, uit
geestelyke etc.etc., Volume 2
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3. Hendrik Julius Wiederhold
3.1. Zijn familie.
Hendrik Julius Wiederhold wordt geboren op 6 juni 1724 te Wanfried, in Hessen, als
‘Heinrich Julius’, zoon van de koopman Arnold Heinrich Wiederhold 54,55 en Anna Maria
Walter.56
3.2. Heinrich Julius vertrekt naar Amsterdam.
Heinrich verlaat als twintiger zijn geboorteplaats en vertrekt naar Amsterdam. Hij
monstert in 1747 aan als soldaat bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ook
wel de ‘Compagnie’ genoemd. Hoe hij naar Amsterdam is gekomen weten we niet.
Er was in die tijd al een druk handelsverkeer tussen Hessen en de Verenigde Provinciën.
De meeste Duitsers uit Hessen gingen met karren of te voet via Oost-Nederland naar het
westen of zakten per boot de Rijn af.57De reis naar Amsterdam was in die tijd niet
zonder risico’s. Meer dan eens werden reizigers onderweg overvallen en beroofd.
De situatie in de Verenigde Provinciën is overigens in die tijd gespannen. De Fransen zijn
in 1747 Verenigde Provinciën binnengevallen en hebben Staats-Vlaanderen en Bergen
op Zoom al in handen.
We weten niet waarom Heinrich Julius naar De Oost wilde vertrekken. Zijn vader was
koopman en raadslid van Wanfried. Hij bezat daar ook een herberg.
Ongetwijfeld zal zijn vader in contact zijn geweest met mensen die de VOC kenden.
Misschien hebben de verhalen over De Oost , Heinrich Julius nieuwsgierig gemaakt.
Hij zal niet de enige Duitser zijn geweest die bij de VOC in dienst trad, want de Verenigde
Provinciën waren indertijd voor werkgelegenheid binnen Europa zeer in trek.
3.3. Duitsers in dienst van de Compagnie.
Rond het midden van de achttiende eeuw trokken jaarlijks ca. 33.000 werkzoekende
Duitsers naar de Verenigde Provinciën.
Een aantal van hen nam dienst bij de VOC of, zoals dat in die tijd werd genoemd, werden
‘dienaar’ van de VOC. Een opmerkelijk aantal migranten op een autochtone bevolking
van indertijd ca. 2 miljoen mensen.58 Omgerekend naar een bevolkingsaantal anno 2016
van ca. 16 miljoen, zou dit neerkomen op meer dan 250.000 migranten uit Duitsland per
jaar!
Gerekend over de hele bestaansperiode van de VOC (1602-1799) was 60% van de
soldaten en 40% van de opvarenden van buitenlandse afkomst.
Zoon en zesde kind van Christoph Heinrich Wiederhold en Katharina Elisabeth Hillgard (geboren 18-01-1665
Münden en gestorven 5-11-1730 Göttingen); De vader van Christoph is Heinrich Wiederhold en koopman en
burgemeester in Münden (geboren 24-1-1620 en gestorven 27-09-1680 Münden); in het plaatsje Bühren in de kerk
van St.Blasius is een grafsteen. Zijn vader heette Johannes (geboren 1578 te Homberg en gestorven 30-05-1626 te
Münden) eerst leraar in Hannover en predikant in Bühren.
55 Geboren op 10 maart 1698 te Münden en overleden op 17 maart 1757 te Wanfried.
56 Stammfolgen Wiederhold aus Homberg/Efze; bearbeitet und verlegt von Alfred Wiederhold, Kassel (1981). 55
Jahre Familieforschung Wiederhold. Vortrag von Alfred Wiederhold, Kassel (1985).
57 Roelof van Gelder ‘Het Oost-Indisch avontuur’ Duitsers in dienst van de VOC.. Uitgeverij SUN (1997)
58 https://www.rug.nl/staff/r.f.j.paping/urbanisatietilburg2009powerpoint.pdf
54
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Het merendeel van de opvarenden op de VOC-schepen kwam in de 17e eeuw uit
Noorwegen, Denemarken, de Duitse Noordzeekust en de Baltische landen. Onder de
soldaten en ambachtslieden waren het vooral mannen uit de Duitse landsgewesten.
Zonder deze immigratie zou een organisatie als de VOC onmogelijk hebben kunnen
bestaan.
In de literatuur bestaat een hardnekkig beeld van het lagere buitenlandse VOCpersoneel dat wordt geschetst als een ‘grauwe massa, een samenraapsel van geboefte en
klaplopers’ dat ‘als soldaat of matroos aanmonstert, als laatste noodsprong in een
uitzichtloze situatie’.
Zo schreef omstreeks 1700 de scheepschirurg Nicolaas de Graaff in zijn reisjournaal59
dat:.. ‘de VOC een toevluchtsoord was voor armoedzaaiers waaronder ‘Polakke, Sweeden,
Deenen, Noord-luyde, Jutte, Hamborgers, Bremers, Lubekkers, Dantsikers, Konixbergers,
Hoogduytse, Oosterlingen, Wesfaalders, Bergse, Gulikse, Kleefse, en voorts allerhande
Moffen, Poepe, Knoete, Hannekemaijers en andere kassoepers, die ’t gras nog tussen de
tanden steekt…’
Dit wel zeer negatieve beeld moet mijns inziens genuanceerd worden.
Ongetwijfeld zullen er vele migranten zijn geweest die de bovengenoemde vooroordelen
hebben bevestigd. Maar er waren ook diverse goede redenen voor Duitse jongemannen
om hun geboorteland te verlaten. Niet alleen de algemene economische situatie in
Duitsland, maar ook reislust, nieuwsgierigheid, ondernemingszin, ‘Wanderschaft’ 60 dan
wel ontsnapping aan inlijving in het leger vormden een aanleiding. We vinden onder de
migranten studenten, handwerkslieden, kooplieden, militairen, boekhouders, chirurgen
en andere beroepen.
In Nederland had men in die tijd niet zo’n hoge dunk van economische migranten en
zeker niet van Duitsers. Voor deze groep was het vrijwel onmogelijk om anders dan als
gewoon soldaat of matroos naar De Oost te varen, ongeacht hun kwaliteiten en
opleiding. Het beleid van de VOC was er nu eenmaal op gericht om de posten van
zeeofficieren en hoge dienaren in het bestuur en in de handel alleen aan Nederlanders te
gunnen.61 Zo ook voor Hendrik Julius. Hij heeft waarschijnlijk goed kunnen schrijven en
boekhouden, maar ging als soldaat in dienst van de VOC.
3.4. Aanmonstering als soldaat bij de VOC-Kamer Amsterdam.
Hendrik Julius (verder: Hendrik) monstert aan als soldaat voor een gage van 9 gulden
per maand (anno 2016 ca. 186 euro) bij de VOC-Kamer Amsterdam,62 in het nu nog
steeds bestaande ‘Oost-Indisch huis’.63 De VOC kende geen specifieke fysieke
keuringseisen voor haar soldaten.
De soldaten moesten gezond zijn van lijf en ledenen.We weten alleen dat een
minimumlengte van 1.50 m was vereist voor Würtembergse soldaten.

59 Nicolaas de Graaf . Hij trad als scheepschirurgijn in 1639 in dienst van de VOC, maakte veel reizen met de VOC mee
en schreef reisjournalen.
60 De verplichting voor handwerkgezellen om elders stage te lopen.
61 Roelof van Gelder. Het Oost-Indisch avontuur: Duitsers in dienst van de VOC. Uitgeverij Sun, Nijmegen 1997.
62 De VOC kende 6 Kamers, waarvan de Kamer Amsterdam een van de belangrijkste was.
63 Huidig adres: Kloveniersburgwal 48, Amsterdam.
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Hendrik wordt aangenomen en vertrekt met het schip Domburg’ naar Batavia. In zijn
scheepssoldijboek, de ‘Generale Land- en Zeemonsterrollen’64 en de latere
correspondentie van de VOC wordt zijn voornaam ‘vernederlandst’ en vermeld als
‘Hendrik’65 in plaats van ‘Heinrich’. Hij krijgt bij vertrek een handgeld van 18 gulden.
Ook wordt een bedrag van 150 gulden afgeboekt , waarschijnlijk als vergoeding voor
zijn verblijf in Amsterdam. 9 Gulden en 5 stuivers verrekend voor een scheepskist met
inhoud.
De voorgaande informatie komt uit het scheepssoldijboek van het schip Domburg waar
Heinrich is vermeld onder de naam ‘Hendrik Julius Wiederhold’. Vanaf het moment van
zijn indiensttreding tot aan zijn overlijden, meer dan 40 jaar later, zijn alle (financiële)
veranderingen in het scheepssoldijboek bijgehouden. Een bijzondere prestatie voor die
tijd. Daarom wil ik stilstaan bij de personeelsadministratie van de VOC: de Generale
Land- en Zeemonsterrollen en de scheepssoldijboeken.
3.5. De ‘Generale Land- en Zeemonsterrollen’ en de scheepssoldijboeken: de
‘salarisadministratie’ van de VOC.66
Elke Kamer van de VOC voerde een eigen personeelsadministratie volgens centraal
vastgestelde regels. Jaarlijks stelde de Compagnie een lijst op van al het land- en zeepersoneel, de ‘dienaren’ in Azië en op de Kaap. Op deze ‘Generale Land- en
Zeemonsterrollen’ stonden duizenden VOC-dienaren vermeld, ieder met hun rang en
standplaats. Op de landmonsterrol werd een onderscheid gemaakt tussen het civiele en
het militaire personeel. Elke VOC-dienaar had een rang met een bijbehorende vaste
gage. Binnen een rang bestonden verschillende uiteenlopende functies.
De basis van de salarisadministratie was het scheepssoldijboek. Hierin werden de
personalia en salarisgegevens van alle betaalde opvarenden van elk VOC-schip
vastgelegd. De gegevens zijn per werknemer vastgelegd. De salarisrekening opent met
de datum waarop het schip de rede verlaat en sluit met de uitbetaling van wat de
opvarende of zijn rechthebbenden nog te goed hebben bij het einde van het
dienstverband.
Veiligheidshalve werden kopieën verstuurd naar zowel het kantoor in Batavia als de
betreffende VOC-Kamer in Nederland. Daar werden jaarlijks alle veranderingen in het
zelfde scheepsboek, onder de naam van het uitvarend schip, bijgeschreven.
Het VOC-personeel bereikte omstreeks 1750 een omvang van ongeveer 25.000
personen. Het moet een monnikenwerk zijn geweest de salarisadministratie bij te
houden, payroll management ‘avant la lettre’.
64 Dit was een schriftelijke jaarlijkse opgave van het gehele land- en zeepersoneel. Alle vestigingen in Azië zonden hun
eigen monsterrol naar Batavia. Per uitvarend schip was er een scheepssoldijboek, een officiële lijst van de officieren
en manschappen en passagiers aan boord, dat per reis werd aangelegd en die ook na de reis werd gebruikt om de
verdere carrière van de VOC-dienaren te registreren. Er werden altijd twee exemplaren gemaakt, waarvan er een in
Batavia werd gedeponeerd en de ander naar de betreffende kamer in patria.
65 In het register van het Nationaal Archief wordt zijn naam abusievelijk gespeld als: Wiederholt, kennelijk het gevolg
van een verkeerde overschrijving. In diverse VOC-stukken komt de naam Wiederhold wel met een d aan het eind voor.
66 Een mooi overzicht van de personeelsadministratie van de VOC is opgesteld door wijlen Peter den Hollander. Het is
terug te vinden op de website van de VOC-Caemer Die Haghe; niet-leden zouden zich eventueel kunnen wenden tot de
secretaris van de Caemer of ondergetekende.
(http://www.voccaemer.nl/fileadmin/afbeeldingen/Het_personeel_van_de_VOC.pdf)
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Van alle scheepssoldijboeken uit de achttiende eeuw is 95% bewaard gebleven: 2.797
delen van 2.950 uitgaande reizen. We beschikken dank zij dit geoliede administratieve
systeem nu over een serie scheepsboeken met meer dan 700.000 namen van VOCdienaren, die vrijwel uniform zijn ingeschreven met weinig fouten.
De archieven van de VOC staan sinds 2003 op de Unesco Werelderfgoedlijst voor
documenten. Unesco beschouwt het archief als het grootste en meest indrukwekkende
van alle vroegmoderne Europese handelsbedrijven die actief waren in Azië. De VOCarchieven worden door overheidsinstellingen bewaard in Kaapstad, Chennai, Colombo,
Jakarta en Den Haag. Ongeveer vijfentwintig miljoen pagina's zijn bewaard gebleven.
Volgens Unesco vormen ze de meest uitgebreide en de meest complete bron van de
vroegmoderne wereldgeschiedenis met relevante informatie over de geschiedenis van
honderden lokale politieke en handelsorganisaties in Azië en Afrika. De VOC-archieven
bevatten overigens ook een waardevolle schat aan informatie die voor wetenschappers
op uiteenlopende terreinen (klimatologie, sociologie, botanie, e.d.).

4. Hendriks reis naar Batavia.
4.1. Het retourspiegelschip Domburg.
Het schip Domburg is een spiegelschip van 850 ton. Het wordt in 1740 gebouwd in
opdracht van de Kamer Zeeland.
Het maakt zijn derde reis naar Java en vertrekt op 3 maart 1747 van de rede van Texel67
onder bevel van schipper Leendert Bonekamp. Op die dag is het guur weer (2 graden
Celsius) en bewolkt. De wind komt uit het noordwesten. Het schip heeft 201 zeelieden,
112 soldaten en 3 ambachtslieden aan boord.
Van 10 juni tot 4 juli 1747 is de Domburg in Baai False68 om daarna door te varen naar
Batavia. Het schip komt daar aan op 17 september 1747.69 Op terugreis naar patria,
begin 1748, vergaat de Domburg ergens tussen Batavia en Kaapstad met een lading ter
waarde van 212.281 gulden aan boord. Het is voor zover mij bekend nooit
teruggevonden.
De reis van Hendrik naar De Oost was niet van gevaren ontbloot. Schepen konden
onderweg vergaan of worden gekaapt. Voor de matrozen en soldaten aan boord waren
bovendien de leefomstandigheden zwaar. Ik zal daar in de volgende paragrafen dieper
op ingaan.
4.2. Scheepsreizen naar De Oost in Hendriks tijd.
Tussen 1602 en 1795 voeren 4.721 schepen van de VOC, met aan boord in totaal
973.000 Europeanen, vanuit de Republiek naar Azië. In hetzelfde tijdsbestek zouden
3.354 schepen met 366.900 opvarenden vanuit De Oost terugkeren naar de Republiek.
Het aantal mensen aan boord van de schepen was op de uitreis gemiddeld 206 en op de
thuisreis 109. Het verschil wordt vooral verklaard door het overlijden van een groot

De opvarenden werden vanuit Amsterdam met kleine vaartuigen naar Texel vervoerd.
Een baai op ongeveer 48 km van Kaapstad.
69 Cees Basker, conservator van het West-Fries Museum brief d.d.8 juli 1997 aan de heer P. Hollander.
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deel van de compagniesdienaren tijdens hun diensttijd op zee of in de Oost. Een ander
deel van de dienaren gaf er de voorkeur aan zich permanent overzee te vestigen70.
4.3. De opvarenden en hun leefomstandigheden aan boord.
De opvarenden vormden in het algemeen een gemêleerd gezelschap, afkomstig onder
meer uit de Republiek, Duitsland, Scandinavië en andere landen rond De Oostzee.
De officieren en passagiers hadden de beschikking over aparte hutten. De bemanning
moest plaats zien te vinden onderdeks of op de koebrug, het laagste dek boven het ruim
van het schip, onder de waterlijn. In deze lage, krappe, donkere ruimte sliepen de
mannen dicht naast elkaar tussen de kanonnen, scheepsmaterieel en hun scheepskisten
in hangmatten van zeildoek, met daarin een matras, een hoofdkussen en een deken.
Frisse lucht kwam alleen binnen door de geschutspoorten en luiken, maar met slecht
weer waren ze gesloten. De bemanning werd dagelijks aan dek, voor de grote mast,
gelucht als de weersomstandigheden dat toelieten. De verlichting was slecht. De
geschutspoorten en de ventilatieroosters lieten wat licht binnen, voor zover de
weersomstandigheden dat toelieten. Zo nodig werden kleine olielampjes gebruikt.
Het voedsel aan boord was qua energie-inhoud voldoende, maar zeer vet, zout en vooral
vitaminearm. Er gingen grote hoeveelheden voedsel mee voor onderweg. Voor een
bemanning van 350 opvarenden werden op een lange reis 55.000 pond brood, 22.000
pond vlees, 10.000 pond spek, 3.700 pond boter en 700 kazen meegenomen.
De rantsoenen waren nauwkeurig voorgeschreven in de zogenaamde ‘artikelenbrief’
van de VOC en werden precies afgemeten. Dit was voor de gewone bemanningsleden per
week: 330 gram vlees, 660 gram spek, 220 gram boter bij het brood, één mutsje (25 cl)
azijn en één mutsje olijfolie. Bederf van proviand kwam veel voor als gevolg van de
slechte kwaliteit van de ingekochte waar en de omstandigheden aan boord.
Er gingen grote hoeveelheden, bier, brandewijn, wijn en water mee. Ieder
bemanningslid kreeg in het begin van de reis 2 liter bier per dag. De biervoorraad was
voldoende voor ca. 3 maanden. Daarnaast werden dagelijks per persoon 4 mutsjes met
water aangelengde jenever of brandewijn uitgereikt. Jenever werd overigens in die tijd
als een medicinale drank beschouwd en niet als alcoholische versnapering.
Als het bier op was werd de drinkwatervoorraad aangesproken. Deze was voldoende
voor vier maanden. Door de warmte en de biologische vervuiling nam de kwaliteit snel
af. Aan boord werd driemaal daags gegeten. Het ontbijt werd genuttigd na het
ochtendgebed om acht uur en bestond uit gort vermengd met pruimen of rozijnen, vaak
aangelengd met water, bier of wijn. Het middagmaal om twaalf uur bestond uit gekookte
erwten of bonen met saus van boter of vet. Vier dagen per week werd dit aangevuld met
stokvis, twee dagen met spek en één dag met gepekeld rundvlees. Als avondmaal
werden de restanten van de middagmaaltijd genuttigd, aangevuld met brood en bier.
Vers vlees stond af en toe op het menu door kippen en varkens te slachten. Ook werd
onderweg wel eens vis gevangen of, in de nabijheid van land, zeehonden en schilpadden.
70

VOC Kenniscentrum. http://www.voc-kenniscentrum.nl/themas.html
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Er waren maar weinig klachten over voedsel en drank; de feedback van klagers werd
genadeloos gestraft met opsluiting en afranseling. Men keek wel uit.
De sterftecijfers aan boord van de VOC-schepen zijn niet exact bekend; geschat wordt
dat voor de uitgaande reis ongeveer 15% en voor de thuisreis ongeveer 10% van de
opvarenden het niet overleefde. Aan boord kwamen ziektes als malaria, beriberi,
verkoudheid, longontsteking en scheurbuik vaak voor. De koude en de regens in Europa
en de hete dagen in de tropen, afgewisseld met koude nachten, veroorzaakten veel
verkoudheid en longontsteking.
De bemanningsleden beschikten niet altijd over de juiste kleding om zich tegen de kou te
kunnen wapenen. Soms hadden ze hun warme kleding in Amsterdam al verkwanseld
omdat hun was wijsgemaakt dat ze die in de warme tropen toch niet nodig hadden.
Soms werden hun kleren aan boord gestolen. Sommige mannen moesten vaak in hun
natte kleren slapen.
Om verkoudheid als gevolg van koud en nat weer te voorkomen werd er enkele keren
per week extra wijn en brandewijn aan de opvarenden verstrekt, gewoonlijk 's ochtends
op de nuchtere maag.
Na de publicatie van de Engelse onderzoeker James Lind71 in 1753 over de heilzame
werking van citroenen op scheurbeuk, ging de VOC er snel toe over om de opvarenden
dagelijks een lepel ‘limoen’-sap voor het ontbijt te verstrekken. Meteen daalde het
percentage sterfgevallen aan boord tot ca. 2-3%.
Door de Heren XVII waren diverse hygiënische voorschriften72 uitgevaardigd. Elke dag
dienden de schepen ontdaan te worden van vuil; een aantal keren in de week moest de
bagage boven gebracht worden, zodat het ruim geschrobd kon worden. Ziektes werden
in die tijd vooral geweten aan bedorven lucht (miasma).
Regelmatig werden de matrozen- en soldatenverblijven gesprenkeld met azijn en
werden kruit en jeneverbessen verbrand om de lucht te ‘zuiveren’.73
Wanneer er ondanks deze preventieve maatregelen toch ziektes aan boord uitbraken,
moesten de zieken geïsoleerd worden. Door de beperkte ruimte kwam hier in de
praktijk weinig van terecht. Voor het behandelen van gewonden na een ongeluk waren
er scheepschirurgijns die hooguit wat basale medische hulp konden bieden.
Konden de chirurgijns niets meer uitrichten, dan waren de ‘ ziekentroosters’ aan de
beurt om bijstand te verlenen. Een ziekentrooster was een ‘predikant’ zonder
opleiding.

71 James Lind. A treatise of the scurvy in three parts. An inquiry into the nature, causes and cure of that disease.
A.Kincaid & A.Donaldson. Edinburgh 1753.
72 De zogenaamde ‘ Artikelbrieven’.
73 Met de kennis van vandaag kan gezegd worden dat dit een enigszins desinfecterende werking heeft. Door het

verbranden van buskruit komt zwaveldioxide vrij. Dit heeft een onmiskenbaar desinfecterende werking. Van azijn is
bekend dat het een bactericide werking heeft.
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Hij moest ’s morgens en ’s avonds een gebed oplezen en enkele psalmen zingen. ’s
Zondags werd hij geacht te preken. Zieken en stervenden moest hij bijstaan door enkele
gebeden voor te lezen.
Het was niet alleen maar kommer en kwel. Naast de dagelijkse werkzaamheden was er
tijdens de overtocht ruimte voor vertier. Zo werden bij gunstig weer toneelstukken
opgevoerd, werd muziek gemaakt, gezongen en gedanst. Ook werd er geschaakt en
gedamd. Kaarten en dobbelen was nadrukkelijk verboden en werden bestraft met een
geldboete. Soms werden er tamelijk ruwe spelletjes gespeeld zoals het zogenaamde
‘molenaarsspel’ waarbij de deelnemers fysiek en mentaal hardhandig werden
aangepakt. Hendrik Julius moet een ijzersterk gestel hebben gehad, want hij doorstond
een lange en ongetwijfeld zware reis op de Domburg die veel opvarenden niet
overleefden. Daarmee waren de uitdagingen voor hem nog niet voorbij. Bij aankomst in
Batavia wachtten hem nieuwe beproevingen.
In het volgende hoofdstuk zal ik eerst iets over Batavia, haar geschiedenis en haar
betekenis voor het handelsnetwerk van de VOC vertellen.

5. Batavia.
5.1. Geschiedenis en betekenis van de stad Batavia voor de VOC.
Batavia was in 1619 doelbewust gesticht en fungeerde als het hoofdkwartier van de
VOC. De VOC was primair gericht op handel en in eerste instantie op het in Europa
verkopen van fijne specerijen74 uit De Oost waar ze hoge winsten mee wist te behalen.
Maar ze had weinig Europese producten te bieden die voor de Aziatische markt
interessant waren. Om de handel te financieren moesten daarom grote hoeveelheden
zilver, goud en contanten uit Europa worden meegenomen. Gouverneur-generaal Jan
Pieterszoon Coen (1587-1629) zag al vroeg in dat, om het tekort aan edelmetalen
structureel te ondervangen, een sterk handelsnetwerk binnen Azië nodig was.
Het verkopen van Chinese zijde aan Japan was bijvoorbeeld aanvankelijk een goede en
winstgevende bron van goud en zilver en ook koper. Met dit zilver werd in India textiel
gekocht om daarmee vervolgens peper en fijne specerijen in Zuidoost-Azië aan te
schaffen. Zo bouwde de VOC geleidelijk een netwerk op van factorijen die zilver, tin,
hout, huiden, koper, salpeter, ivoor, betelnoten en opium leverden. Dit Intra-Aziatische
handelsnetwerk werd ook wel de ‘Indische buitenhandel’ genoemd.75
Coen wist dat voor een goed functionerende buitenhandel een sterke permanente basis
in Oost-Indië nodig was. Daarbij werd niet in eerste instantie aan Batavia gedacht. Maar
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Peper, nootmuskaat, foelie, kruidnagel.

De intra-Aziatische handel was in het begin zeer winstgevend voor de VOC tot het einde van de zeventiende eeuw.
De handel met Japan via Dejima droogde grotendeels op en de export van zilver en goud uit Japan werd door Japan
verboden. In de tweede helft van de achttiende eeuw verschoof bovendien de handel van dure luxegoederen naar
goedkopere massagoederen, ten koste van de winstmarge.
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werden verschillende mogelijke vestigingsplaatsen overwogen. In de eerste plaats werd
gedacht aan de stad Malakka die begin van de 17e eeuw in handen van de Portugezen
was. Deze stad is later in dit verhaal belangrijk omdat Hendrik zich daar zal vestigen. Ik
ga daarom wat dieper in de geschiedenis van Malakka.
De VOC ‘Bewinthebber’ Cornelus Matelief de Jonge werd in 1605 vanuit Nederland
uitgestuurd met een vloot van 12 schepen met 1.300 man om de stad Malakka in te
nemen. Hij kreeg daarbij hulp van de sultan van Johor die zelf door de Portugezen was
verjaagd. Ondanks zware zee- en landgevechten lukte het pas in 1641 de Portugezen te
verdrijven. Veel te laat in de ogen van Coen die niet zo lang wilde wachten. Hij veroverde
daarom op 30 mei 1619 Jacatra op Java en stichtte daar de stad Batavia als
hoofdkwartier en stapelplaats van de VOC., maar Malakka werd niet vergeten.
Coens bedoeling was aanvankelijk om van Batavia een vrijhandelshaven met een
Nederlandse volkskolonie van ‘vrijburgers’ te maken met hun eigen handelsvrijheden.
Dat mislukte omdat de stad niet aantrekkelijk genoeg was om kolonisten uit Europa te
trekken. De Heeren XVII veranderden daarom hun beleid en besloten op 13 april 1652
definitief geen kolonisten meer over te laten komen.
Dit met uitzondering van de vrouwen van het hogere en middenkader van de VOC. Ook
kwam een einde aan de handelsvrijheden van de al gevestigde Bataviase vrijburgers. De
Compagnie wilde zelf het monopolie op de handel in goederen houden. Dit leverde de
stad Batavia veel geld op. Verder was tot aan het einde van de tachtigjarige oorlog de
kaapvaart, met name het kapen76 van Portugese ‘Kraken’77 in de Straat Malakka,
lucratief.
Batavia ontwikkelde zich tot een grote stad die naar Hollands model werd ontworpen,
met typische Hollandse grachten en grachtenwoningen.78 De stad werd spoedig een
commercieel invloedrijke macht die een zelfstandige positie innam tussen de bestaande
vorstendommen op Java. Het primaire oogmerk van de VOC was zoals gezegd handel, en
geen gebiedsuitbreiding. Desondanks werd de Compagnie steeds vaker bij interne
conflicten tussen de vorstendommen in de archipel betrokken. In ruil voor militaire
steun kreeg de VOC belangrijke handelsposten en monopolies.
5.2. De aankomst van Hendrik in Batavia.
Over de aankomst van Hendrik weten we weinig, alleen zijn aankomstdatum. In Batavia
heerst dan nog het droge seizoen; de natte moesson zal binnen enkele maanden
beginnen. De temperatuur zal er overdag rond de 30 en ’s nachts rond de 20 graden
Celsius zijn geweest.
5.3. De soldaten in Batavia.

76 Dit werd wel wettelijk geregeld. De kapers kregen van de overheid speciale vergunningen: de zogenaamde
‘kaperbrieven’.
77 Grote koopvaardijschepen.
78 Hendrik.E.Niemeijer. Batavia. Een koloniale samenleving in de 17e eeuw. (2005). Uitgeverij Balans.
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We kunnen aan de hand van reisbeschrijvingen van tijdgenoten een beeld krijgen van de
gang van zaken en de leefomstandigheden in de stad in de periode dat Hendrik in
Batavia aankwam.
Hendrik zal met de nieuw aangekomen soldaten door de Waterpoort het Kasteel van
Batavia (verder: ’Het Kasteel’) binnengetrokken zijn. Dit was de vesting waar de
gouverneur-generaal met zijn staf zetelde en van waaruit het hele VOC-gebied bestuurd
werd. Het Kasteel had een garnizoen van zo'n achthonderd tot duizend militairen en
faciliteiten als barakken, een hospitaal, een laboratorium e.d. Het lag aan de ‘Sunda
Kelappa’, de toenmalige haven van Batavia. Daar waren ook de enorme, zwaar
bewaakte, pakhuizen van de VOC en was ook een grote VOC-werf.79
De soldaten werden verdeeld over de bolwerken van het Kasteel en de poorten van de
stad. Ze kregen onderdak in barakken. Degenen die min of meer gezond waren en
landdienst zouden gaan verrichten, kregen eerst drie dagen vrij, de zogenaamde ‘baarse
dagen’. Zij konden tijdens deze dagen de stad Batavia bezichtigen en alvast wennen aan
het klimaat en de inwoners.
Daarna kregen de nieuw aangekomenen hun definitieve plaats en functie toegewezen op
grond van hun beroep in Europa en hun getoonde vaardigheden. Bij Hendrik zijn dat
ongetwijfeld zijn vaardigheden als schrijven en boekhouden geweest. Vervolgens
konden de soldaten worden uitgezonden naar een van de vele vestigingen van de
Compagnie.
Talloze soldaten en matrozen kwamen ziek aan of werden dat door de plotselinge
verandering van klimaat en voedsel. In het ‘Binnen-Hospitaal’, dat in 1640 was
gebouwd, zijn 160.000 Compagnie-dienaren overleden, van wie driekwart na 1733. De
sterftecijfers stegen vooral in de achttiende eeuw tot een alarmerende hoogte. Van de
473.000 mensen die tussen 1730 en 1798 aankwamen, is 25 % in het vochtige en slecht
geventileerde Binnen-Hospitaal overleden. Het heette niet voor niets in de volksmond
‘De Moordkuil’. De VOC had hieraan onbewust meegewerkt door de aanleg van grote
aantallen visvijvers in Batavia. Deze waren, samen met de grachten, broedplaatsen van
malariamuskieten.
Tot in de achttiende eeuw bezaten de VOC-soldaten in Azië geen uniformen en waren ze
haveloos gekleed. Niet zelden gingen ze blootsvoets door het leven.
Voor zover er militaire kleding voorhanden was, was het duur en door het materiaal80
niet geschikt voor de tropische omstandigheden.
Het garnizoenseten in Batavia was eentonig. In grote ketels werd voor honderd tot
tweehonderd man rijst en katjang (een verzamelnaam voor peulvruchten) gekookt,
waarvan ieder zo veel mocht eten als hij wilde. Dat kon men zelf op smaak brengen met
zout, peper en azijn. Op donderdag en zondag werd een soep van buffelvlees met rijst
klaargemaakt, de zogeheten ‘Poespas’. Zondags werd er ook nog een soort kokosbrij
79 De Sunda Kelappa bestaat nog steeds. De functie van de haven is wel veranderd. Onder Nederlands bestuur werd
een nieuwe haven: ‘Tandjong Priok’ gebouwd. De huidige haven Sunda Kelappa is vooral bedoeld voor binnenlands
verkeer. Men vindt er nu veel Boeginese schoeners. Het Kasteel is onder Nederlands bestuur grotendeels gesloopt om
plaats te maken voor waterstaatkundige werken. De pakhuizen van de VOC en de VOC-werf bestaan nog steeds en
hebben de functie van maritiem museum, respectievelijk expositieruimte.
80 Wollen kleding.
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geserveerd, die ‘Liplap’ werd genoemd. Het zou me niet verbazen als de soldaten voor
eigen rekening zo nu en dan lokaal voedsel op de pasar81 kochten.

6. De overplaatsing van Hendrik naar Malakka.
6.1. Een nieuwe standplaats.
Ook de ontberingen van Batavia overleeft Hendrik. In maart 1748, bijna een half jaar na
zijn aankomst in Batavia en een jaar na zijn vertrek uit Amsterdam, wordt hij naar
Malakka overgeplaatst. 82Malakka ligt op het Maleisische schiereiland, ca. 250 km ten
noordwesten van het huidige Singapore en hemelsbreed zo’n 1.280 km van het
toenmalige Batavia.
Waarschijnlijk is Wiederhold dan overgegaan naar de civiele tak van de VOC . Mogelijk
vanwege zijn kwaliteiten als schrijver en boekhouder, want hij gaat zich in Malakka met
financiële en administratieve zaken bezighouden.
Eerst iets over de achtergrond van Malakka, het belang van deze stad voor de VOC en de
rol die ze speelde binnen het Intra-Aziatische Handelsnetwerk.

6.2. De positie van de stad Malakka in het VOC-handelsnetwerk.
Malakka ligt aan de Straat Malakka. Dit was belangrijkste zeeweg tussen het MiddenOosten/India enerzijds en China/Japan anderzijds. In de 14e eeuw was de stad een van
de grootste stapelmarkten van Azië. In 1511 werd Malakka door de Portugezen
ingenomen. De zittende sultansfamilie vluchtte en stichtte een nieuw vorstendom in
Johor, in het zuiden van het Maleisische schiereiland, nu gelegen boven het huidige
Singapore. Onder het sultanaat Johor viel ook Riouw, ook een belangrijk
handelscentrum.
De relaties tussen de VOC en de vorsten van Johor waren aanvankelijk goed omdat
Portugal hun gemeenschappelijke vijand was. Dit veranderde toen de VOC, Malakka en
Johor elkaar steeds meer gingen beconcurreren.
De VOC vond Malakka een ernstige bedreiging voor de verdere ontwikkeling van Batavia.
Alle vaartuigen naar Java, Sumatra, Borneo of de Molukken moesten de Straat Malakka
passeren.
Met een klein vijandig eskader zou het mogelijk zijn om alle scheepsbewegingen in de
smalle straat83 en daarmee de hele handel in Oost-Indië te controleren. Dat maakte de
positie van Batavia wel heel kwetsbaar. De VOC besloot daarom Malakka met geweld in te
nemen, gelegitimeerd door de oorlog tussen de Republiek en Spanje en Portugal die nog
gaande was.

Markt.
VOC landmonsterrol. Hij ontvangt 9 maanden soldij over 1748 in Malakka.
83 Ongeveer 16 zeemijlen breed.
81
82
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Zoals hiervoor al vermeld, had Cornelius Matelief de Jonge in 1606 met ca. 1.300 man de
stad aangevallen. De geheime instructie van de Heren XVII gaf hem expliciet opdracht tot
‘het tonen van een agressieve houding tegenover de Portugezen door direct Malakka aan
te vallen en indirect de Portugese bondgenoten van Portugal, zoals de sultan van Johor
los te weken uit de Portugese invloedssfeer en hem bescherming aan te bieden’. Maar
pas in 1641 werden, na langdurige zee-en landgevechten, de Portugezen eindelijk
verslagen. Met steun van de sultan van Johor werd Malakka eindelijk ingenomen.84 De
door de Portugezen gebouwde kerken, huizen en verdedigingswerken zoals het fort ‘A
Famosa’, werden intact gelaten en gemoderniseerd. Malakka werd een belangrijk
regionaal bestuurs- en handelscentrum.
Het beleid van de VOC was ambivalent. Ze probeerde enerzijds Malakka weer tot een
internationaal handelscentrum te maken en inkomsten te verwerven uit het heffen van
in- en uitvoerrechten en ankergelden. Anderzijds mocht Malakka ook weer niet zo ver
groeien, dat zij Batavia te veel naar de kroon zou gaan steken. In die laatste opzet is de
VOC geslaagd. Malakka heeft na de verovering door de VOC nooit meer haar oude glorie
herkregen.
Handelsvaartuigen konden op meer plaatsen ankeren. Aziatische kooplieden
verhandelden in de Riouw-archipel (Johor) goederen die ze, al dan niet met medewerking van
lokale vorsten, uit en naar de Compagniegebieden smokkelden. Dit ten nadele van Malakka.
6.3. De stad Malakka in de 18e eeuw.85
Ten tijde van Hendrik was Malakka een stad met ongeveer 15.000 inwoners. Hiervan
waren ca. 540 ‘dienaren’ van de VOC en verder Portugese mestiezen, Maleiers,
Boeginezen, Minangkabauers, Chinezen en Indiërs. Op het hoogste punt in Malakka
stond naast de gereformeerde Pauluskerk (een oorspronkelijke kloosterkerk), het van
origine Portugese fort ‘A Famosa’ en de residentie van de gouverneur van Malakka.
Later werden in de benedenstad rond de Heeren– en Jonkerstraat een stadhuis (1650),
een stadskerk, pakhuizen en de woningen van VOC-dienaren en vrijburgers gebouwd.
Malakka bleef haar sterk Portugese invloeden ook na de overname door de
Nederlanders behouden. Het werd als een aangename stad in Azië beschouwd.
Landinwaarts werd Malakka omgeven door een vlak moerassig terrein met
kokospalmen. Daarachter lag een ondoordringbaar bos.
Er liepen drie wegen vanuit de stad naar de dorpen langs de kust en de particuliere
landgoederen in het binnenland. Buiten de stadsmuren was het gevaarlijk terrein
vanwege bedreigingen door Minangkabauers en piraten. Er kon daar om die reden geen
landbouw worden bedreven. Rijst en andere voedingsmiddelen moesten worden
geïmporteerd.

84 Leo Akveld. Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 16051608. (2013) Zutphen, Walburg Pers.
85 Mede ontleend aan: D. Meijer Timmermans Thijssen, Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka
1778-1823. Bilthoven 1991.
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De Nederlandse sporen zijn tot op de dag van vandaag nog zichtbaar in gebouwen als
het ‘Stadhuijs’ en de voormalige Nederlands Hervormde Kerk die nu: ‘Christ Church’
heet. Er zijn diverse straten met Nederlandse namen zoals ‘Heerenstraat’, en een aantal
Nederlandse forten. Ook wonen er nog steeds families met namen als: ‘Minjoot’,
‘Mosbergen’, ‘Van der Beek’, ‘Kraal’, ‘De Windt’, ‘Westerhout’ en ‘Van Dordt’.86
6.4. Hendrik wordt lidmaat van de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk, burgert in,
trouwt en krijgt kinderen.87
Hendrik is waarschijnlijk van huis uit Calvinist88 en treedt toe tot de Nederduits
Gereformeerde Kerk in Malakka zoals in die tijd ‘usance’ was.
Hij doet kennelijk zijn best om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de Nederlandse
omgeving. De Kerk is voor hem een belangrijke toegang tot het sociale leven in Malakka.
Er zijn twee kerken in Malakka met een aparte predikant voor de Pauluskerk en een
voor de benedenstad. Waarschijnlijk is Hendrik lid van de kerk in de benedenstad.
Hij wordt op 16 november 1750 armenbezorger, diaken.89 De armenzorg was
toevertrouwd aan vier diakens. Ze werden gekozen door de kerkenraadsleden, maar
hun ‘beroeping’ vereiste de goedkeuring van de Raad van Politie.
Kerkenraadsleden moesten namelijk lidmaat zijn en van een onbesproken gedrag. Er
waren ten tijde van Wiederhold ca. 100 lidmaten, overigens meer vrouwen dan mannen.
Matrozen, soldaten en ambachtslieden werden geen lidmaat. Hendrik Julius heeft
kennelijk de toets der kritiek doorstaan en mag dan ook terecht een ‘brave Hendrik’
worden genoemd.
Hendrik heeft zich opgewerkt90 van soldaat tot gerespecteerd burger van Malakka en
onderkoopman van de VOC. Hij staat vermeld in het officiële naamboekje van de VOC.91
Dit is een soort ‘Who is who list’ die in Amsterdam wordt uitgegeven en waarin het
hogere en middenkader worden vermeld. In het naamboekje is als beroep vermeld:
‘onderkoopman, soldij-overdrager, negotie-overdrager, ontvanger der domeinen en
winkelier’. Hij behoort dan kennelijk tot de ‘inner crowd’ van Malakka, in dienst van de
VOC , maar met neveninkomsten.
Dienaren van de VOC, konden met een ‘erlaubten Nebenhandel ein Capitalchen’
vergaren. Uit Hendriks scheepssoldijboek kan worden opgemaakt dat hij nooit zijn gage
in cash opneemt. In plaats daarvan trekt hij wissels92 o.a. via de handelsfirma Swaen en

D. De Wit .History of the Dutch in Malaysia. Selangor: Nutmeg Publishing 2007.
Vanaf 1571 is dat de Nederduitsche (ook wel gespeld als ‘Nederduitse) Gereformeerde Kerk. De naam
'Nederduitsche' was ter onderscheiding van de Waalse, Schotse etc. De naam is voor het eerst gebruikt in Emden, bij
de vluchtelingengemeente.
88 Hessen was overwegend Calvinistisch.
89 Deze kerk , nu bekend in Malakka als de ‘Christ Church’ werd in 1741 gebouwd en in 1753 voltooid. Hij was
oorspronkelijk witgekalkt, maar de Engelsen hebben hem later rood geverfd.
Dit om het rode sirisap dat de inlandse bevolking spuwde tegen de muren te verhullen. Ten tijde van het verblijf van
Wiederhold waren achtereenvolgens Gerard Cornelis Bastiaanse , Saloman van Echten, Joannes Theodores van der
Werth, Pasquil de Siva, en Hotzeens Petrus Augustus Theodorus van Huijsum dominee.
90 G.J.Schut.‘Het Indisch Sion; de Gereformeerde Kerk onder de VOC’. Uitgeverij Verloren (2003).
91 ‘Naam-boekje Van de Wel.Ed.Heeren der Hooge Indiase Regeeringe, Gequalificeerde Personen enz. Op Batavia’. Josia
Souten en Wed.Reinier Ottens Boekverkopers. Amsterdam 1794.
92 Een wissel is een papieren garantie dat een aangegeven bedrag zal worden uitbetaald. In dit geval staat de VOC in
Amsterdam garant voor de uitbetaling aan het wisselkantoor.
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Swart en Johannes Boelen93, een wijnhandelaar in Amsterdam. Waarschijnlijk koopt hij
daarmee goederen in om die in Malakka weer te verkopen. In deze stad moest vrijwel
alles worden geïmporteerd. 94 Johannes Boelen is een bekende wijnhandelaar in die tijd.
Ik neem aan dat Hendrik wijn en jenever importeerde. Zijn broer David was gouverneur
van Malakka in de tijd dat Hendrik daar was. Dit zal ongetwijfeld geholpen hebben. Het
is allemaal officieel vermeld en wordt kennelijk in die tijd als een normale handelwijze
beschouwd. Ook voor de VOC is dit gunstig. Wissels die niet onmiddellijk worden
geïnd,95 leggen minder beslag op het VOC-kapitaal.
Hendrik trouwt de weduwe Catharina Willekens, die ook lidmaat van zijn kerk was;
waarschijnlijk hebben ze elkaar in de kerk ontmoet. Hij krijgt uit dit huwelijk drie
kinderen: Anna Maria, Catharina Sophia en Jan Arnold. Zijn ouders in Wanfried is hij
kennelijk niet vergeten, getuige de namen van zijn ouders: ‘Anna Maria’ en ‘Arnold’ die
hij aan zijn kinderen doorgeeft.
Zijn zoon Jan Arnold Wiederhold,96 treedt later ook in dienst van de VOC als ‘leerling aan
de pen’. Zijn dochter Catharina Sophia97 trouwt met Johan Hendrik Werth,
opperchirurgijn in dienst van de VOC en ‘eerste’ (directeur-geneesheer) van het
hospitaal in Malakka.98 Na het overlijden van Catharina Willekens hertrouwt Hendrik
met ene Catharina Puijt, weduwe van Hendrik Dinkgreef.

7. Hendrik vertrekt naar Perak.
7.1. Inleiding.
Op 27 december 1764 vertrekt Hendrik naar Perak, een sultanaat ten noorden van
Malakka. Hij wordt daar resident op de post ‘Tanjung Putus’ en gaat zich daar
bezighouden met de tinhandel van de Compagnie.
Ik zal in dit hoofdstuk eerst uitleggen wat er zich in Perak en omgeving afspeelt en in
welk wespennest Hendrik daar terecht komt. Daarom begin ik met het belang van Perak
voor de VOC te behandelen en de ingewikkelde en gevaarlijke politieke situatie in dit
gebied. Hoofdstuk 8 gaat over Hendriks ervaringen gedurende de tijd dat hij resident
was.
7.2. Perak, geografie en betekenis voor de VOC.
Het sultanaat Perak ligt hemelsbreed zo’n 300 km ten noorden van Malakka.
In het noorden grenst Perak aan het sultanaat Kedah, een vazalstaat van het koninkrijk
Siam. In het zuiden grenst het aan Selangor, een sultanaat dat bekend stond als een
bolwerk van Boegineze piraten.

Johannes Boelen leefde van 1710-1791 en was wijnkoper te Amsterdam. Zie. Nationaal Archief. 1.10.08 1981.
Gelegen aan de Herengracht/Prinsengracht.
95 Pas na een maand of 9.
96 Jan Arnold wordt gedoopt in Malakka op 7 juli 1754 en overlijdt in of na 1824, waarschijnlijk te Malakka,
97 Catharina Sophia wordt gedoopt op 29 januari 1753 in Malakka en is op 13 maart 1818 in Malakka begraven.
98 Dit hospitaal bevindt zich op een van de bastions van Malakka die het dichtst bij zee is gelegen.
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De naam Perak is ontleend aan het Maleise woord voor zilver: ‘perak’. 99, 100 Perak was
rijk aan tinerts, dat op zilver lijkt. De rivier Perak, in het Maleis geheten: ‘Sungai
Perak’101, is de op een na grootste rivier van het Maleisische schiereiland. Aan de oevers
van deze rivier lagen veel tinmijnen en tinsmelterijen. Tinerts werd ook in de
rivierbedding gevonden en door de bevolking verzameld.
Tin was voor de VOC een belangrijk product op de Intra-Aziatische markt, met name
voor de handel met China.102 De VOC kocht tin in Siam, maar moest dit tegen
onaantrekkelijke marktprijzen doen. Ze probeerde daarom al vroeg in haar bestaan
elders een monopolie op de tinhandel te krijgen. In eerste instantie was Banka voor de
VOC een belangrijke leverancier van tin. Toen de tinaanvoer vanuit Banka stagneerde
werd het belang van het Maleisische schiereiland groter.
7.3. Perak, de politieke situatie in de 17e en 18e eeuw.
De verhouding van Perak met Atjeh en Siam.
Perak werd aan het begin van de 17e eeuw overheerst door het sultanaat van Atjeh,
maar kreeg later een min of meer onafhankelijke status. Een andere belangrijke macht in
de regio was het koninkrijk Siam (nu Thailand). De sultan van Kedah was een vazal van
de vorst van Siam. Dat was niet het geval voor Perak, maar Siam beschouwde Perak en
een aantal andere sultanaten op het schiereiland als aan haar schatplichtig.
In de praktijk kwam daar maar weinig van terecht omdat Siam haar handen vol had aan
de invasies vanuit Birma en geen serieuze betalingen kon afdwingen. In plaats daarvan
werd door de sultanaten op het schiereiland driejaarlijks een symbolische betaling
gedaan in de vorm van gouden en zilveren bloemen.103 Voorlopig was dat voldoende,
maar het koninkrijk Siam en haar vazal Kedah, bleven een potentieel gevaar vormen
voor Perak.
Bedreiging van Perak door de Boeginezen.
Perak stond geregeld bloot aan aanvallen van piraten en plunderaars in de Straat
Malakka. In de jaren twintig en dertig van de 18e eeuw werd het sultanaat voortdurend
bedreigd door krijgslustige Boeginezen en Minangkabauers (afkomstig van Sumatra).
De aanwezigheid van Boeginezen was een onbedoeld gevolg van het pepermonopolie
dat de VOC op de Molukken had gevestigd. Om dit monopolie te bewaken veroverde de
VOC Makassar op Celebes om van daaruit de handelsroute naar de Molukken te
controleren104. In Makassar werd het fort Rotterdam gebouwd.105 ,106
Zakwoordenboekje voor de Indonesische taal, Nederlandse Stoomvaart Maatschappij.
Cassiteriet, tin oxide.
101 De Perak wordt genoemd in Rudyard Kiplings: ‘The Crab That Played with the Sea’.
102 Toen China een belangrijke thee-exporteur werd, werd de thee met tin betaald. De tin werd in China gebruikt voor
de binnenbekleding van houten theekisten. Ook Japan was geïnteresseerd in tin. Tinfolie werd ook gebruikt als
offergave in tempels.
103 De zogenaamde ‘Bunga Mas dan Perak’.
104 Sulawesi.
105 Dit fort bestaat nog steeds en is recent gerestaureerd.
106 Tijdens de oorlog met de VOC streden de Boeginese staten Luwu en Wajo tegen de Nederlanders met als
bondgenoten Bone en Soppeng. Veel leiders uit de verslagen vorstendommen en hun volgelingen vluchtten naar het
westen.
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Vanuit Makassar voerde de VOC oorlog tegen de andere vorstendommen op Celebes. De
oorlog had tot gevolg dat veel op Celebes gevestigde Boeginezen, die uitstekende
zeelieden waren, over het water naar het westen trokken, waar ze hun omgeving met
piraterij en landroof onveilig maakten.
Zo streken aan het einde van de 17e eeuw grote groepen Boeginezen neer in de Riouwarchipel van het sultanaat Johore en later ook in het sultanaat Selangor.107Ze kregen
daar steeds meer invloed. Ze bezorgden de sultans, zoals de sultan van Johore, veel
problemen maar werden soms door hen ook als krijgsvolk ingehuurd.
De Straat Malakka was een gewild werkterrein voor de Boeginese piraten. Vaak
gebruikten ze op hun vaartuigen nagemaakte VOC-vlaggen om hun slachtoffers te
misleiden. Ze beschikten ook over lichte108 en zware vuurwapens. Van (gedeserteerde)
Europeanen hadden ze geleerd hoe ze daarmee moesten omgaan.
De Boeginezen waren voor de VOC een geduchte factor om rekening mee te houden. Tot
tweemaal toe vielen de Boeginezen Malakka aan. Ook werd Perak in 1740 vanuit
Selangor overvallen en geplunderd.109

Bedreiging door piraten op Sumatra.
Andere bedreigingen voor Perak lagen aan de overkant van de Straat Malakka op
Sumatra, met name de piratennesten langs de Siak rivier. De vorsten en prinsen in dit
gebied gingen eind jaren vijftig van de achttiende eeuw op grote schaal over tot kaperij.
Ook de VOC kreeg hiermee te maken. Zo werd in 1759 het nabijgelegen VOC-fort ‘Pulau
Gontong’ op Sumatra door radja Mahmud en zijn opvolger Ismaël van Siak overvallen.
Van het garnizoen werden 65 van de 72 mensen vermoord en de bewapening van het
fort werd gestolen.110 De enige (gehuwde) Europese vrouw op het fort werd als blanke
slavin afgevoerd.111 Reden voor de VOC om een oorlogsvloot uit te rusten en een
strafexpeditie tegen de piraten te ondernemen.112 De piraten hadden zich goed
verschanst en boden zware tegenstand met vuurwapens vanaf het water en de wal. De
radja Ismaël vluchtte na een hevige strijd waarbij honderden VOC soldaten en matrozen
het leven lieten.113
7.4. Hardnekkige pogingen van de VOC om een tinmonopolie in Perak te verwerven.

De VOC en haar belangrijkste bondgenoot de vorst van Bone.
108
Onder andere snaphanen; wapens die schroot en glas afvuurden en in de tropen moeilijk te genezen, zoniet
107

dodelijke, wonden veroorzaakten.
109 Selangor stond eerst onder grote invloed van het naburige Riouw (Johor) maar probeerde zich door de groeiende
welvaart, als gevolg van de handel met de Engelsen, los te maken van Johor en verklaarde zich zelfs onafhankelijk.
110 Teddy Sim. ‘Piracy and surreptitious activities in the Malayan Archipello and adjacent seas’. Springer.
111 Ze is overigens later met haar echtgenoot weer door de VOC bevrijd.
112 Deze actie is uitvoerig beschreven in de memoires van Jan Ambrosisu Hoorn. Verdrinken zonder water, de
memoires van VOC matroos Jan Ambrosius Hoorn,1758-1777.Walburgpers Zutphen 2014. ISBN 978.90.5730.995.3
113 Bij deze actie was ook de brik Zeepaard betrokken. Het Zeepaard was waarschijnlijk ook bedoeld om een oogje in
het zeil te houden in Perak. Het Zeepaard was in ieder geval ten tijde van Wiederhold nog in actieve dienst.

29

De VOC deed hardnekkige pogingen om een tinmonopolie in Perak te verwerven.
Eerst door te onderhandelen met de vorsten van Atjeh, maar door de weigerachtige
opstelling van de sultan van Perak was dit overleg niet succesvol en ging de VOC over tot
dwangmaatregelen. Het kostte de VOC bijna 100 jaar voordat een tinmonopolie op Perak
kon worden verkregen.
Overeenkomst met Atjeh.
Al in de 17e eeuw had de VOC een poging gedaan om een tinmonopolie in Perak te
verkrijgen. Ze stichtte daar in 1655 een handelspost op ‘Tanjung Putus’ langs de Perak
rivier. We zullen deze post later weer tegenkomen. Omdat het gebied lange tijd werd
geteisterd door interne oorlogen werd deze post geen succes.
Perak viel oorspronkelijk formeel onder het vorstendom van Atjeh. Reden waarom de
VOC eerst in onderhandeling moest treden met Atjeh. Het resultaat was dat in 1639 de
Compagnie van Atjeh alle tin die zij nodig had voor haar handel met Surat (Gujarat in
India) mocht kopen. Maar de VOC had buiten de waard gerekend want de sultan van
Perak, ‘Mudzaffar Shah II’, werkte niet mee.
Perak ligt dwars.
De Compagnie probeerde vervolgens directe afspraken met de sultan van Perak te
maken. De gouverneur van Malakka, Johan van Twist,114 gaf de sultan zelfs 18.000
gulden om hem gunstig te stemmen.
Daarop ontving de gouverneur veel vleiende woorden, een belangrijke Maleise titel en
de toezegging een factorij115 te mogen beginnen bij Tanjung Putus. Maar een
tinmonopolie voor de VOC zat er nog steeds niet in.
Blokkade van Perak door de VOC.
De Compagnie liet het er niet bij zitten. Ze stelde een handelsblokkade in om alle
schepen met bestemming Perak te dwingen eerst Malakka aan te doen, een vergunning
te vragen en tolgelden te betalen. Ook werd het de Javaanse handelaren verboden om
naar Perak te varen op straffe van een openbare geseling. Sultan Mudzaffar raakte nog
steeds niet onder de indruk en dreigde nu de factorij Tanjung Putus weer terug te
nemen.
Daarop blokkeerde de VOC de toegang tot de rivier Perak. Toch ging de sultan niet
overstag. De blokkade had wel effect omdat de VOC veel van de tin uit Perak in handen
kreeg. Bovendien werd de handel van Perak met de Atjeeërs, de Arabieren, de
Bengalezen en de Javanen lamgelegd. De handelaren uit Atjeh gingen daarover bij hun
vorst klagen. De vorst oefende op zijn beurt weer druk uit op de halsstarrige sultan om
tot overeenstemming met de VOC te komen.
Uiteindelijk werd in 1650 door de opperkoopman Johannes Truijtman
overeenstemming bereikt over een nieuw verdrag met Atjeh. De blokkade werd
114
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Gouverneur van Malakka van 1641-1642.
Handelspost.
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opgeheven en de VOC kreeg van Atjeh een monopolie op de tinhandel. Ook dit ging niet
probleemloos.
De Tanjung Putis factorij werd weliswaar heropend, maar al spoedig door Maleiers
overvallen. Vanuit Perak werd nog steeds tin gesmokkeld naar zowel Atjeh als naar
handelaren van andere mogendheden. Het resultaat was verre van bemoedigend.
Blokkades door de VOC van zowel Atjeh als Perak.
Niet uit het veld geslagen ging de Compagnie weer over tot een nieuwe
handelsblokkade, nu van zowel Perak als Atjeh. Onder druk hiervan kon ze in 1653116
eindelijk een nieuw contract met Sultan Mahmud Iskandar Shah van Perak sluiten. Dit
contract maakte het ook mogelijk om in 1670 een VOC-fort/factorij te bouwen op Pulau
Pangkor, een eiland in de monding van de rivier Perak. Toen er eindelijk licht aan het
einde van de tunnel leek te komen, moesten er opnieuw tegenslagen worden
geïncasseerd. Het fort op Pulau Pangkor werd in 1690 door Maleiers aangevallen en
verwoest. Het bleef daarna meer dan zeventig jaar onbemand.
Betere verhoudingen tussen de VOC en Perak in de tweede helft van de achttiende eeuw.
Ondanks haar aanvankelijke tegenwerking begon het sultanaat van Perak geleidelijk aan
toch het belang van goede betrekkingen met de VOC in te zien.
Niet in de laatste plaats omdat Perak in 1740 was overvallen en geplunderd door
Boeginezen van het naburige Selangor.
Ze kon enige bescherming van de VOC wel gebruiken. Hierdoor ontstond een nieuwe
opening voor onderhandelingen, waar de VOC graag op inspeelde.
Vanuit Malakka werd de koopman Ary Verbrugge naar Perak gestuurd om te gaan
onderhandelen. Hij bereikte in 1746 een akkoord met de toenmalige sultan van Perak,
Muzafar Syah . De Compagnie verwierf eindelijk het monopolie op tin, waarbij in
zilveren realen diende te worden betaald. Verder werd het recht van vestiging van een
factorij en fort onder leiding van een resident bij het al eerder genoemde Tanjung Putus,
stroomopwaarts van Pulau Pangkor, toegezegd.
Een win-win situatie.
Het contract van 1746 tussen de VOC en Perak werd in 1753, na de dood van sultan
Muzafar Syah, hernieuwd door zijn opvolger sultan Iskander. Met deze vorst heeft
Wiederhold na zijn aanstelling nog te maken gehad.
Voor sultan Iskander betekende de overeenkomst met de Compagnie overigens meer
dan alleen een grotere veiligheid voor Perak. Het was ook een interessante persoonlijke
bron van inkomsten door zijn aandeel in de tolheffing op tin. Iets dat tot scheve ogen
leidde bij de overige leden van de koninklijke familie, die graag een graantje wilden
meepikken.

Wikimedia. ‘Malacca under Dutch occupation’. From 'Malakka by Valentyn, De Stad Malacka, from Oud en Nieuw
Oost Indien. 1724-26.'
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Perak kende onder sultan Iskander bewind een ongekende welvaart. Hij wist zowel de
interne rust te bewaren, als de goede verhoudingen met zijn buren en de VOC te
onderhouden.

8. Hendrik als resident te Perak.
8.1. Inleiding.
Hendrik is in 1765 resident van Perak en hoofd van de post Tanjung Putus.117 Hij is dan
met name belast met de uitvoering van de contracten die de VOC ter zake met Perak had
gesloten. Verder verzorgt hij namens de VOC de dagelijkse contacten met de sultan
Iskander en later zijn opvolger Mahmud.
Er is uit deze tijd een uitvoerige correspondentie tussen Wiederhold en de gouverneur
van Malakka, Thomas Schippers, bewaard gebleven. Daarnaast zijn er bijzonder
interessante (Maleise) bronnen van het sultanaat Perak bewaard gebleven. Deze zijn
onderzocht door de historica Barbara Watson Andaya. Zij baseert zich niet alleen op
Nederlandse correspondentie uit de VOC-archieven, maar geeft ook een historisch
perspectief vanuit de lokale Maleise bronnen. Aan haar werk is een belangrijk deel van
het onderstaande ontleend.118

8.2. De algemene taken van de resident van Perak.
De resident werd veelal voor een periode van drie jaar benoemd. Hij was
verantwoordelijk voor het onderhoud van de handelspost/het fort en werd geacht de
discipline in het garnizoen te handhaven.
Hij rapporteerde rechtstreeks aan de gouverneur van de VOC in Malakka. Dit betrof
zowel de handelszaken als de relevante gebeurtenissen in Perak en de omliggende
gebieden. De resident was als het ware de ‘ogen en oren’ van de gouverneur in Malakka.
Hij verzamelde systematisch informatie over de bemanning van de prauwen die uit
Riouw-archipel en andere plaatsen in Perak arriveerden. De VOC wilde graag weten hoe
over hen werd gedacht.
Verder belichaamde de resident ook het directe contact tussen het hof van de sultan en
de gouverneur in Malakka. Dit ging over allerlei zaken zoals formele en protocollaire
aangelegenheden en de interpretatie van de adat. Geen eenvoudige opgave omdat het
hof van de sultan zich nogal eens vijandig opstelde tegenover de VOC.
De protocollaire aangelegenheden moeten niet worden onderschat.
Een verkeerd geplaatste zegel van de VOC op een brief aan de sultan kon bijvoorbeeld
voor grote commotie zorgen.
Anderzijds benadrukte de gouverneur in Malakka ook allerlei protocollaire details, zoals
de kleur van het couvert waarin brieven aan hem werden verstuurd. Toen bijvoorbeeld
Het fort bestaat niet meer. Persoonlijke correspondentie Barbara Watson en G.C. Molenkamp
Perak, the Abode of Grace. A study of an Eighteenth-Century Malay State. Barbara Watson Andaya.
Kuala Lumpur. Oxford University Press, 1979.
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sultan Iskander in 1755 een brief aan de gouverneur verstuurde in een wit in plaats van
een geel couvert, beschouwde de ontvanger dit als een grove belediging. Hij weigerde bij
ontvangst van de brief in Malakka de gebruikelijke saluutschoten af te vuren. Dit beruste
overigens op een pijnlijk misverstand. Wit was voor de Maleiers een meer koninklijke
kleur dan geel. De resident had heel wat uit te leggen.
Bij bezoeken van VOC-vertegenwoordigers aan Perak regelde de resident de uitgebreide
ceremoniële zaken. Ceremoniële en protocollaire zaken waren niet in de laatste plaats
bedoeld om indruk op de lokale heersers te maken.
De residenten spraken vrijwel zonder uitzondering Maleis en waren redelijk op de
hoogte van de lokale gebruiken. De dienaren van de VOC in Tanjung Putus mochten er
evenwel geen Maleise vrouwen op nahouden.119
8.3. De forten Dingdinh op Pulau Pangkor en Tanjung Putus .
Tanjung Putus.
Tanjung Putus ligt enige kilometers stroomopwaarts van de monding van de rivier
Perak. Hier werd aan de noordoever van de Perakrivier een klein stenen fort
gebouwd.120 Enkele kilometers verderop ook stroomopwaarts lag het hof van de sultan.
De bouw van het fort was klaar op 18 oktober 1748. Daarmee werd het fort op Pulau
Pangkor (fort Dingdinh), dat kort tevoren door de Compagnie was hersteld en in gebruik
genomen, vervangen.
Van het fort Tanjung Putus is niets meer bewaard gebleven. Wel van het fort Dingdinh
op het eerder genoemde eiland Pulau Pangkor, waarvan de resten momenteel een
toeristische attractie zijn. We mogen aannemen dat Tanjung Putus op overeenkomstige
wijze is gebouwd en heeft gefunctioneerd als Dingdinh.
Een beschrijving van Dingdinh is daarom een mooie aanvulling op de beschrijving van
het fort Tanjung Putus in de Maleisische en Nederlandse bronnen.
Het fort Dingdinh.
Het fort lag op een eiland Pangkor in de monding van de rivier Perak. Het was
oorspronkelijk een vierkant houten gebouw dat later in steen is uitgevoerd. Gouverneur
Balthasar Bot rapporteerde in 1678 dat :... “59 mensen belast waren met de blokkade van
Perak” en “dat de VOC op het eiland een fort bezat met 9 kanonnen. Onder deze mensen
waren o.a. een inspecteur, boekhouder, kapitein, chirurgen, soldaten en zeelieden. De
aanwezige vloot bestond uit het jacht de ‘Laren’, de sloep ‘Cacap’ en de boot ‘Dingdinh’.“
“Het fort is massief gebouwd, zonder zijstukken en bastions, zoals een huis. Elk zijde is
ongeveer tien meter {lang}. De muren zijn van een goede dikte en van steen gemaakt. Ze
hebben een hoogte van ongeveer 30 voet.

119 Barabara Watson Andaya. ‘Perak, the Abode of Grace. A study of an Eighteenth-Century Malay State’
Kuala Lumpur. Oxford University Press, 1979. Pagina 89-93.
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Er zijn 12 tot 14 kanonnen, die naar elke kant zijn gericht. De kanonnen zijn op een sterk
platform gezet binnen de hoge muren op een hoogte van 16 voet. In dit fort slaapt de
resident met zo'n 30 soldaten, die zelf onder het platform van de kanonnen slapen. Het fort
is zo'n 100 meter verwijderd van de zee. Bij de baai is nog een laag, houten huis, waar de
resident overdag zijn tijd doorbrengt.”..
Door de handelsblokkades van de VOC was de verhouding tussen de VOC en de Maleiers
zeer gespannen en leefde het garnizoen voortdurend in angst door de Maleiers te
worden overvallen. Deze vrees werd bewaarheid toen in 1690 het garnizoen werd
aangevallen door de krijger Panglima Kulup en het fort werd verwoest. Pas in 1747
werd begonnen met herstelwerkzaamheden en werd er opnieuw een garnizoen
geplaatst.
Nadat de VOC iets later een nieuw contract met Perak had gesloten en toestemming
werd verleend voor de bouw van een fort op Tanjung Putus, werd Dingdinh verlaten en
verhuisde het garnizoen naar Tanjung Putus.
Het garnizoen van fort Tanjung Putus.
Het garnizoen van het fort was evenals die van het fort Dingdinh klein en had een
garnizoen van niet meer dan ca. 40-60 Europeanen en Maleiers. Vanuit het fort werd de
tinhandel gecontroleerd en op de rivier werden dag en nacht schepen of boten
onderzocht op smokkelwaar. In het fort werd de tin ontvangen, gewogen, gesmolten en
afgeleverd.
Voor de manschappen van het garnizoen was het leven zwaar.
Een brief uit 1791 van de gouverneur van Malakka aan de resident in Perak geeft aan
wat er van de manschappen in Tanjung Putus wordt verwacht. We mogen aannemen dat
het in de tijd van Wiederhold niet anders is geweest.
“Het garnizoen wordt geacht de greppels rond het fort zelf uit te diepen met inzet van alle
manschappen. Twee maal per jaar moet het hoge gras gesneden worden.
Bij werkzaamheden buiten het fort moet een korporaal met 6 man de wacht houden en een
wachtpost dient buiten het fort te worden geplaatst. Iedereen, zowel de Europeanen als de
inlanders, moeten wachtlopen. Als er geen schip van de Compagnie ligt, moet een
korporaal met 5 man op een boot aan de overzijde van het fort de rivier bewaken. De
manschappen hoeven niet zoals in Malakka in uniform gekleed te zijn. Omdat ze vaak in de
modder moeten werken volstaat een jasje en onderkleding”.
8.4. Hendriks twee belangrijkste tegenspelers.
Inleiding
Als resident van Perak heeft Wiederhold te maken met twee belangrijke tegenspelers,
zijn baas, de gouverneur van Malakka, Thomas Schippers en de sultan van Perak,
Iskander en later Mahmud.
Thomas Schippers, gouverneur van Malakka.
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Wiederhold moet als resident rechtstreeks rapporteren aan Thomas Schippers,121 de
gouverneur van Malakka van 1764 tot 1772. Schippers was er op gebrand om
harmonieuze betrekkingen met Perak te onderhouden. Hij was goed op de hoogte van
de lokale verhoudingen en gevoeligheden.
Hij wilde zo min mogelijk interveniëren in de verhouding tussen Perak en haar buren.
Wel deed hij er alles aan om de reputatie van de VOC en zoals hij sprak: ‘de eer van het
oude Holland hoog te houden’. Schippers stond er op dat de Nederlandse relatie met
Perak zou zijn gestoeld op generositeit. Hij wilde het vertrouwen van de sultan winnen
door hem op een zachte en vriendelijke wijze tegemoet te treden. “Een contract werkt
alleen maar als beide partijen en voldoening in vinden” vond hij. En waarschijnlijk is dat
ook de boodschap die hij aan Hendrik heeft meegegeven.
Schippers trad, om de sultan gunstig te stemmen, soms op als zijn persoonlijk agent en
deed aankopen voor hem in Malakka. Zo kocht hij ooit voor de sultan een kanon, een
kostbare ijzeren schaal en een transportschip voor tin. Omgekeerd deed de sultan er
alles aan om de Compagnie ter wille te zijn. Toen bijvoorbeeld de VOC in 1767 bij de
sultan klaagde dat er uit haar voorraden gestolen werd, nam hij onmiddellijk actie. Hij
verordonneerde dat eenieder die na zonsondergang bij de VOC-verblijven werd
aangetroffen, onmiddellijk ter dood zou worden gebracht.
Iskander, de sultan van Perak en zijn opvolger sultan Mahmud.
Hoewel onder sultan Iskander Perak een voorspoedige periode kende, waren er
problemen die zijn positie verzwakten en hem grote zorgen baarden.
In de eerste plaats vormde de piraterij in de regio een groot risico. In maart 1764 nog
had een bende piraten het fort, de schepen van de VOC en Perak zelf bedreigd.
Het schip de ‘Buitenzorg’ werd buitgemaakt en de gehele bemanning uitgemoord of als
slaaf weggevoerd. Het was een blamage voor de VOC. Aan het hof van de sultan ging men
naar aanleiding hiervan twijfelen of de strategie van de sultan, om bescherming te
zoeken bij de VOC, wel de juiste was.
Ook zijn eigen familie bezorgde de sultan kopzorgen. De ‘anaks raja’, de zonen van de
sultan bij zijn (meerdere) vrouwen moesten ieder ook hun weg in het leven vinden. Dit
eindigde vaak in piraterij. Zo was de zoon van zijn lievelingsvrouw, maharadja Muda,
een door hem onterfde gokker en opiumschuiver met flinke schulden.
Toen zijn vader hem vroeg nu eindelijk zijn handen uit de mouwen te steken, beloofde
hij een nieuw ‘bestaan op zee’ opbouwen. Muda vroeg de sultan om hem een
werkkapitaal van enige duizenden zilveren realen en wat vaartuigen te verschaffen.
Blij dat zijn zoon eindelijk in beweging kwam had de sultan voor Muda ook nog een paar
schepen gekocht. Muda zou voortaan op eigen benen kunnen staan en een zorg minder
zijn. Het pakte anders uit.
Onmiddellijk toog Muda aan het werk en vertrok van het hof met 8 schepen en een
paspoort van de Compagnie. Helaas regende het al spoedig nieuwe klachten over
piraterij door Muda in de Straat Malakka. Er waren tenminste 10 mensen gedood.122.
Het bracht de sultan in grote verlegenheid tegenover de VOC, maar hij durfde zoonlief
niet aan te pakken. Er waren meer familie-issues die zijn aandacht opeisten. Zijn broer
121 Thomas Schippers kwam uit Nederland en trad als onderkoopman in dienst van de VOC.
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Voor de kust van Perak,Selangor,Mergui, Ujung Salang en Tavoy.
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en latere opvolger Mahmud dwong de sultan hem grote sommen geld te lenen onder
dreiging dat hij de overeenkomst die Perak met de VOC had gesloten niet langer zou
steunen.
Mahmud was het niet eens met de door de sultan Iskander gevolgde veiligheidskoers
voor Perak, waarbij wel heel zwaar werd geleund op de VOC. Mahmud was niet op zijn
achterhoofd gevallen en zag op langere termijn risico’s opdoemen. Hij vreesde dat Perak,
ondanks de bescherming van de VOC, kwetsbaar bleef. Vanuit het noorden (Kedah)
moest nog steeds rekening worden gehouden met het machtige koninkrijk Siam en met
de Atjeeërs. Hij twijfelde eraan of de VOC, als puntje bij paaltje kwam, Perak vanuit
Malakka wel goed zou kunnen verdedigen. Malakka stond zelf bloot aan de druk van de
Boeginezen uit het zuiden.
De stad Malakka beschikte maar over beperkte middelen. Thomas Schippers mocht dan
wel gouverneur van Malakka zijn, uiteindelijk was hij maar een kleine speler met weinig
invloed bij de Heeren XVII in Amsterdam. Het voortbestaan van de post in Perak was
niet zeker. De kosten van de post waren hoog en de Compagnie kreeg al meer tin dan ze
kon en wilde verhandelen. De gouverneur-generaal in Batavia had er al eens op
gezinspeeld om de post op te heffen en het contract met Perak op te zeggen.
Mahmud had tegen deze achtergrond wat liberalere opvattingen over de relatie met
Selangor dan sultan Iskander. Hoewel Perak en Selangor in het verleden elkaars
aartsvijanden waren geweest, zou Selangor op termijn wel eens een betere bescherming
kunnen bieden dan de VOC.
Er kwam nog een factor bij. De VOC had grote moeite om de aanvoer van zilveren realen
voor de aankoop van tin op peil te houden.
In februari 1763 werden bijvoorbeeld 12.000 realen naar Perak gestuurd, maar in
november van dat jaar was de voorraad al uitgeput. Voor Perak was dit heel vervelend.
In de eerste plaats moesten de leveranciers van tin stipt op tijd worden betaald.
Verder had Perak de realen hard nodig. De hele economie van Perak draaide om zilver.
Vrijwel alles dat voor Perak van belang was moest worden geïmporteerd en in harde
valuta worden betaald. Hoewel schoorvoetend soms andere valuta, zoals Indiase
roepia’s, werden geaccepteerd, was men daar niet zo van gecharmeerd.
8.5. Hendrik brengt een bezoek aan de opvolger van sultan Iskander.123
Na het overlijden van sultan Iskander en direct na het aantreden van de nieuwe sultan
Mahmud bezoekt Hendrik in juli 1765 het hof van de sultan om de nieuwe heerser geluk
te wensen. De sultan belooft de resident dat onder zijn bewind de bestaande
overeenkomst met de VOC zal worden hernieuwd. ‘Weest niet bang Widerhold’ spreekt
hij tot Hendrik, ’trekt u zich het overlijden van mijn broer niet te zeer aan, want u zult in
mij alles twee keer zo goed terugvinden’. Hij voegt de daad bij het woord want wanneer
zijn piratenbroer maharadja Muda terugkeert van zee, wordt deze onmiddellijk
opgepakt en verboden dergelijke expedities in de toekomst te ondernemen.

123 NA 3075 OB 1767, Wiederhold to Schippers, 13 mei 1765 ,11 juni 1765,20 augustus 1765,
NA 3104 OB 1768, Wiederhold to Schippers, 5 mei 1766, 27 september 1766,, 3 november 1766, 17 december 1766,
28 oktober 1766 NA 3045 OB 1766, Wiederhold to Schippers, 16 december 1766.
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Hoewel naar de mening van Hendrik de nieuwe sultan duidelijk meer affiniteit toont met
de Boeginezen dan zijn voorganger, brengt dit naar zijn mening de verhouding met de
VOC niet in gevaar, zo bericht hij de gouverneur.
Mahmud schrijft na zijn installatie als nieuwe sultan zelf ook een brief aan de
gouverneur in Malakka waarin hij zijn ‘onwankelbare loyaliteit aan de VOC’ betuigt.
Gesterkt door deze vriendschapsuitingen begint de VOC meteen aan nieuwe
onderhandelingen, in de stille hoop daarmee de inkoopprijs van tin te kunnen verlagen.
Vergeefs, omdat sultan Mahmud er fijntjes op wijst dat Engelse free-traders met
naburige sultanaten overeenkomsten hadden gesloten waarin ze een veel hogere
tinprijs boden dan de VOC in Perak. Uiteindelijk blijft het bestaande contract
ongewijzigd.
8.6. Selangor dringt op.
De invloed van de Boeginezen in het gebied wordt ondertussen steeds groter. Dat is ook
in Perak merkbaar. Zo probeert, twee weken na de installatie van de nieuwe sultan, een
prauw met een Boeginese bemanning door omkoping de inspectie vanuit het fort
Tanjung Putus te ontlopen. Als dit niet lukt gebruiken ze geweld. De delinquenten
worden door de sultan opgepakt. Maar ondanks zijn belofte aan Hnedrik dat hij er alles
aan zal doen om de betrokkenen te straffen, weigert hij ze uit te leveren. Ze zijn ‘orang
islam’124 en kunnen daarom niet aan een christelijk gerecht worden uitgeleverd. Hij zou
daarmee de woede van de Boeginezen op zijn hals halen en de rust in de regio verstoren.

De Compagnie kan niet veel doen. Het is niet zo lang geleden dat Boeginese piraten
Perak waren binnengevallen en het sultanaat hadden geplunderd, zonder dat de VOC dat
heeft kunnen voorkomen. De VOC doet wel pogingen om de groeiende economische
macht van de Boeginezen in de regio te beteugelen, maar dit heeft weinig resultaat.
Het bolwerk van de Boeginezen in de Riouw-archipel, dat onder de sultan van Johore
valt, bloeit. Bovendien krijgen de Boeginezen de sultan van Johore, die de VOC
goedgezind is, steeds meer onder controle. Tegen deze achtergrond moet Hendrik zijn
werk doen.
Hij geraakt in een netelige situatie als radja Lumu, de leider van het naburige Boeginese
bolwerk Selangor,125,126 zonder enige aanleiding toenadering zoekt tot Perak. Dit voor
het eerst na een periode van bijna twintig jaar waarin de beide sultanaten op gespannen
voet met elkaar hebben verkeerd. Voor Hendrik is dat ongetwijfeld iets om ongerust
over te zijn, want de Boeginezen van Selangor zijn verre van vrienden van de VOC; ze
hadden nog in 1756 Malakka belegerd.
8.7. Hendrik komt in een wespennest.

Moslims.
Raja Lumu werd als de belangrijkste Boegineze leider in Selangor beschouwd, hoewel de streek werd bestuurd
door Daeng Lakani, die weer door Daeng Kemboja was belast met het toezicht op Selangor.
126 Hij werd in 1740 geïnstalleerd tot: Sultan Sallehuddin Shah Almarhum Daeng Chelak; hij leefde van 1705–1778.
124
125
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In september 1766, een jaar na de installatie van sultan Mahmud, verschijnt in de
monding van de rivier Perak een Selangorees vaartuig. De kapitein informeert
Wiederhold dat er twee afgezanten van Selangor aan boord zijn en vraagt toestemming
om door te mogen varen. De gezanten hebben een brief bij zich voor sultan Mahmud
waarin radja Lumu een verrassend aanbod doet. Hij ‘wenst te zien dat alle geschillen
tussen Perak en Selangor opzij worden gezet’ en stelt voor om over een nieuw verdrag
tussen beide staten te onderhandelen. Lumu wil persoonlijk naar Perak afreizen om dit
vis a vis met de sultan van Perak te bespreken.
De vorige sultan, Iskander had, nadat in 1753 het verdrag met de VOC was hernieuwd,
alle onderhandelingen met de Boeginezen afgehouden en ze tot aan zijn dood als
vijanden van Perak beschouwd. Maar zoals gezegd is sultan Mahmud niet afkerig van
toenaderingspogingen en besluit om twee van zijn gezanten naar Selangor te sturen.
Tegelijkertijd moet hij zijn bondgenoot, de Compagnie, niet voor het hoofd stoten. Hij
weet dat de Compagnie Selangor wantrouwt en zich tegen iedere vorm van een
bondgenootschap zal verzetten. Een delicate situatie.
Sultan Mahmud nodigt Hendrik daarom wijselijk uit in zijn paleis voor nader overleg.
Hendrik is er niet van overtuigd dat de sultan Mahmud zuiver vriendschappelijke
bedoelingen heeft en weigert op veiligheidsgronden het fort te verlaten.
Hij laat weten dat sultan Mahmud zich maar eerst in verbinding moet stellen met de
gouverneur van Malakka en wil de radja van Selangor niet doorlaten zonder nadere
instructies vanuit Malakka.
Sultan Mahmud schrijft daarop aan de gouverneur van Malakka een brief waarin hij
uitlegt dat het absoluut niet in zijn bedoeling ligt om daadwerkelijk met de radja van
Selangor te gaan praten.
Maar begin oktober 1766 komen zijn twee gezanten uit Selangor terug met het bericht
dat de radja van Selangor toch bij zijn voornemen blijft om zelf naar Perak af te reizen
om met sultan Mahmud, dan wel diens broer, radja Muda, te spreken. Dit leidt tot enige
commotie onder de bevolking die de ware intenties van de radja van Selangor
betwijfelen. Sultan Mahmud staat weliswaar open voor een toenaderingspoging van
Selangor, maar is ook niet helemaal zeker van zijn zaak.
Met verse herinneringen aan de vroegere invasie van de Boeginezen zijn extra
voorzorgsmaatregelen gewenst. Hij moet in ieder geval de bevolking geruststellen.
Hendrik krijgt van de Sultan het verzoek om uit voorzorg de VOC-brik ‘Zeepaard’127, een
bewapende tweemaster, in Perak te stationeren.
Sultan Mahmud staat voor een lastig dilemma. Hoewel hij Wiederhold en de gouverneur
in Malakka heeft meegedeeld dat hij er beslist niet op uit is om radja Lumu uit Selangor
te ontvangen, kan hij een nadrukkelijk verzoek om de radja te ontvangen ook niet
zomaar weigeren. Volgens de adat128 is dit een zware belediging. Aan de andere kant
127 Brik of brigantijn. In Nederland kwam de brigantijn pas in de eerste helft van de 18e eeuw in gebruik. De eerste
brigantijnen in de koopvaardij hadden een ronde boeg en vallende spiegel, maar later werd het voorschip scherper
gebouwd. Daaruit ontstond de brik. De brigantijn was een tweemaster; de masten bestonden uit één stuk of waren
verlengd met één of twee stengen. De fokkemast was dwars getuigd; de grote mast langsscheeps met daarboven één
of twee razeilen. De boegspriet was verlengd met een kluiverboom en had vaak nog een ra met blinde. De brik had een
bewapening van 5 kanonnen aan bakboord en 5 aan stuurboord en nog 10 andere wapens op het schip. De brik
Zeepaard was al eerder betrokken bij een strafexpeditie op Sumatra.
128 De lokale Maleisische gewoonten, een ongeschreven wet.

38

moet hij het zekere voor het onzekere nemen, zich uit voorzorg bewapenen en een
verdediging van Perak voorbereiden. Maar daarmee zou hij tegelijkertijd de argwaan
van de Nederlanders oproepen. De minste of geringste militaire activiteit van de lokale
heersers in de archipel wordt door de VOC met argusogen gevolgd.
Om Wiederhold gerust te stellen bedenkt sultan Mahmud een compromis.
Hij stuurt Wiederhold het bericht dat hij de verdedigingswerken van zijn vorstelijk
paleis alleen zal bemannen voor het geval radja Lumu de rivier opvaart. En hij zal daar
in iedere geval geen buskruit opslaan.
Op 24 oktober 1766 bericht sultan Mahmud aan Hendrik dat radja Lumu met zes
vaartuigen al in de buurt is gesignaleerd en dat zijn vloot voor anker is gegaan bij Pulau
Pangkor129 waar het voormalige fort Dingdinh staat. De radja heeft zes van zijn mensen
vooruit gestuurd om het hof van de sultan in Perak hiervan op de hoogte te stellen en
verzoekt om zijn vloot bij het fort Tanjung Putus door te laten. Hierop besluit sultan
Mahmud nogmaals om aan de VOC de hulp van de brik ‘Zeepaard’ te vragen. Hij stuurt in
afwachting hiervan twee van zijn eigen vaartuigen uit om contact te leggen met radja
Lumu. Mahmud staat de radja toe verder de rivier Perak op te varen, mits hij zich
afzijdig houdt van vijandigheden. De sultan van Perak verzekert intussen Hendrik
andermaal dat hij loyaal is en blijft aan de VOC. De ontmoeting met radja Lumu zal
volgens hem in hun wederzijds voordeel zijn. De sultan beklemtoont dat hij nooit zal
toestaan dat de resident maar iets overkomt. Het stelt Hendrik niet gerust.
Als Hendrik protesteert, stelt de sultan voor om de radja van Selangor dan alleen met
kleine prauwen stroomopwaarts te laten varen en om het gesprek met de sultan van
Perak tot een half uur te beperken. Daarna zal de radja van Selangor weer vertrekken.
Hierop geeft Hendrik met tegenzin zijn toestemming.
Nu ontstaan er problemen uit een andere hoek; ineens keert de stemming aan het hof
van Mahmud zich tegen de sultan.
8.8. Discussie aan het hof van sultan Mahmud.
Kennelijk heeft de opstelling van Wiederhold aan het hof van de sultan tot een pittige
discussie geleid. Er zijn leden van het hof die in twijfel trekken of de resident überhaupt
wel het recht heeft om radja Lumu of wie dan ook, de toegang tot Perak te weigeren, of
om voorwaarden te stellen aan zijn bezoek. De vroegere sultan Iskander wordt als
lichtend voorbeeld aangehaald. In zaken als deze had Iskander altijd zijn onafhankelijke
positie van de VOC benadrukt. Het verdrag met de VOC heeft naar mening van het hof
alleen betrekking op de levering van tin. Het geeft de resident geen recht om eisen te
stellen aan de ontvangst van lokale koningen en prinsen.
Sultan Mahmud komt daarmee in een lastig parket. Hij bezweert Hendrik andermaal dat
het bezoek van de sultan voor de Compagnie beslist geen nadelige gevolgen zal hebben.
Maar hij waarschuwt ook dat als Wiederhold zou blijven weigeren om de hele
Selangoreze vloot onvoorwaardelijk door te laten, dit tot grote moeilijkheden zal leiden.
Mogelijk zelfs tot geweld tegen het garnizoen van het fort.
Malakka ligt op een week reizen van Perak en kan geen directe hulp bieden. Het kleine
garnizoen van Tanjung Putus zou zich nauwelijks kunnen verweren tegen een
129

Een eiland ca. 30 km ten noorden van de monding van de rivier Perak, waar zich ook een VOC-fort bevond.
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overmacht van goedbewapende Boeginezen. Hendrik ziet daarom geen andere
mogelijkheid dan om met tegenzin toe te geven en Lumu door te laten.
8.9. De Boeginezen arriveren in Perak.
Op 6 november 1766 varen de schepen van de Boeginezen de Perak-rivier op, en
worden met groot ceremonieel ontvangen. Een ontvangst waar sultan Mahmud zich
overigens wijselijk zelf niet laat zien en zijn broers de honneurs voor hem waarnemen.
Elf dagen later vertrekken de radja van Selangor en zijn gevolg weer.
Wat dit bezoek van Selangor aan Perak heeft opgeleverd krijgt de VOC in eerste
instantie niet te horen. De enige mededeling die sultan Mahmud aan de VOC doet is dat
de nieuwe vriendschap met Selangor niet alleen vrede garandeert tussen Perak en
Selangor, maar ook die tussen Selangor en Malakka. Verder dat de kleinzoon van
Mahmud is uitgehuwelijkt aan de dochter van radja Lumu. Hier is dus kennelijk meer
aan de hand dan louter een vriendschappelijk bezoek.
8.10. Consequenties voor Hendrik.
De handelwijze van Hendrik is tegen het zere been van Thomas Schippers. Schippers
voert zoals gezegd, nadrukkelijk een beleid om in dit soort kwesties zo voorzichtig
mogelijk te handelen en de sultans vooral niet het idee te geven dat de Compagnie de
baas over hen wil spelen. De in zijn ogen ondiplomatieke en nooit eerder vertoonde
weigering van Wiederhold om radja Lumu door te laten staat daar haaks op. Hendrik
wordt in november van dat jaar teruggeroepen naar Malakka.130

9. Terug in Malakka.
Hendrik zet zijn werkzaamheden in Malakka weer voort. Zijn oudste dochter Anna Maria
overlijdt kort na 25 augustus 1767.
Hij wordt benoemd tot soldij-overdrager in april 1777131 en onderkoopman en
ontvanger van de domeinen op 16 juli 1787. Als zijn vrouw Catharina Willekens
overlijdt hertrouwt hij in Malakka op 27 april 1783 met Catharina Puijt, de weduwe van
Hendrik Dinkgreef.
Zijn argwaan als resident van Perak blijkt terecht. Twee jaar nadat hij Perak verlaten
heeft komt de waarheid boven water. De twee heersers hebben in Perak een heimelijk
verbond gesloten en elkaar onderlinge bijstand beloofd in geval van een aanval van
derden. Er hangen donkere wolken boven Malakka .
Hendrik maakt bij leven nog mee dat de Boeginezen vanuit Selangor en Riouw Malakka
aanvallen, zoals uit het navolgende zal blijken. Kennelijk hadden de Selangorezen door
het geheime bondgenootschap met Perak al lang geleden hun positie in het gebied

130 Barbara Watson Andaya. ‘Perak, the Abode of Grace. A study of an Eighteenth-Century Malay State.
Kuala Lumpur’. Oxford University Press, 1979. Pagina 258-268.
131 Maandelijkse Nederlandse Mercurius, Volume 44-47; april 1717, pagina 183.
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willen versterken.132 Hendrik heeft misschien wel in zijn vuistje gelachen, hoewel de
situatie daar misschien te precair voor was.

10.Hoe gaat het verder in en rond Malakka?
10.1. Inleiding.
De diplomatieke gouverneur Thomas Schippers wordt in 1777 opgevolgd door Pieter de
Bruijn, een man van de harde lijn. De concurrentie tussen Malakka en de vrijhaven
Riouw wordt steeds heviger en Riouw neemt de handelspositie van Malakka geleidelijk
over. De spanningen nemen toe. Zoals Hendrik al had vermoed worden de Boeginezen w
steeds agressiever. De VOC neemt uiteindelijk maatregelen om ze structureel aan te
pakken. De Boeginezen slaan hard terug en belegeren Malakka. Een Nederlandse vloot
wordt gestuurd om Malakka te ontzetten. Het blijft onrustig en de Engelsen krijgen een
steeds grotere invloed in het gebied. Malakka komt uiteindelijk in Britse handen en
Singapore wordt gesticht.
10.2. De Boeginezen vallen Malakka aan.
In 1783-1784 valt de VOC met een vloot van 13 schepen en 1.500 man het
piratenbolwerk Riouw aan. Dit loopt op een debacle uit. Nauwelijks was de vloot weer
teruggekeerd of de Boeginezen gaan in de tegenaanval.
Op 14 januari 1784 arriveren 6 vaartuigen uit Selangor, zetten 100 man aan wal en
dringen vanuit het noorden de buitenwijken van Malakka binnen. Vanuit het zuiden
vallen de Boeginezen uit Riouw binnen onder de persoonlijke leiding van Radja Hadji,
die door de bevolking als een heilige (‘keramat hidup’) wordt beschouwd.
Op 14 maart beginnen de Boeginezen aanvallen op het oostelijk deel van Malakka, dat
nu van drie kanten onder (kanon)vuur wordt genomen. Alleen de weg naar zee is nog
vrij. Vanuit de stad worden dagelijks pogingen ondernomen om de vijand te verdrijven,
maar ’s nachts hebben de Boeginezen de overhand. Malakka raakt in een benarde
positie.
10.3. Ontzetting van Malakka en finale afrekening met de Boeginezen.
Een vloot onder leiding van Jacob Pieter van Braam, chef van ’s Lands Oorlogseskader in
Oost-Indië arriveert op 29 mei en bombardeert de Boeginese vaartuigen en batterijen
op het land. Van Braam voert daarna een landing uit met een zwaar bewapend
detachement van 600 man. Hij ontzet de stad in 1784 en rekent voorgoed met de
Boeginezen af. De vijand verlaat in verwarring zijn stellingen. Dit mede naar aanleiding
van het gerucht dat Radja Hadji was gesneuveld. 24 Boeginese vaartuigen en een
hoeveelheid oorlogsmaterieel worden buitgemaakt. Van Braam zet nu zijn operatie
voort en jaagt de Boeginezen ook uit Selangor en Riouw.
Er wordt in Riouw een garnizoen gelegerd en direct een begin gemaakt met de aanleg
van versterkingen. Ook in Selangor worden twee niuewe forten en een batterij geplaatst.
De situatie blijft echter gespannen.

132 Het conflict dat de belegering van Malakka tot gevolg had, was overigens mede veroorzaakt door onhandig
manoeuvreren van het bestuur van Malakka naar aanleiding van acties in het kader van de 4e Engelse zeeoorlog, waar
de bestuurders profijt van wilden trekken.
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10.4. De situatie in en rond Malakka.
In 1785 wordt het garnizoen van de VOC in Selangor door Malieres belaagd en slaat op
de vlucht. In 1786 voert de Compagnie met een eskader van 13 vaartuigen een expeditie
naar Selangor uit om de zaak te herstellen en de vorst van Selangor af te zetten.
In 1787 moet de vestiging in Riouw tijdelijk verlaten worden vanwege een aanval van de
Solokkers, een piratenvolk met banden met de door radja Hadji verdreven radja Ali. Pas
in 1788 kan de VOC de plaats weer heroveren en worden de versterkingen met de
namen ‘Bovenfort’ en ‘Benedenfort’ versneld voltooid. Voorlopig is de VOC weer heer en
meester in de Straat van Malakka.
10.5. Wiederhold sterft.
Hendrik, nog steeds in dienst van de VOC, dan als onderkoopman te Malakka, sterft op
17 mei 1788 op 63-jarige leeftijd. Dit na een langdurige ziekte, zoals zijn zoon Jan Arnold
bericht.133,134 Waar hij begraven wordt is uit de stukken niet bekend. Er zijn nog maar
een paar grafzerken uit die tijd overgebleven en die van hem is daar niet bij.
10.6. De Engelsen krijgen voet aan de grond.
Het laatste verdrag dat de VOC sloot met Perak was in 1785.
In die tijd waren er voor de VOC nieuwe bedreigingen in de Straat Malakka verschenen:
de op China varende Engelse kooplieden uit India. De overheersende positie van de VOC
in Azië is voor de East India Company al sinds tijden een doorn in het oog.
Zij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om vroeg of laat hun slag te slaan
en het monopolie van de VOC te breken. Die kans doet zich voor op het Maleise
schiereiland, waar Engelse handelaren de VOC met hogere tinprijzen proberen te
overbieden.
De Engelsen weten op 17 juli 1786 het Penang Island ten noordwesten van Malakka,
voor de kust van het sultanaat Penang, te bezetten en dopen het ’Prince of Wales Island’.
Op dat moment is het prestige van de VOC tot een dieptepunt gedaald en wordt het
contract tussen de Nederlanders en Perak daarop opgezegd.
De Engelse ‘East India Company’ sticht in 1788 de stad Georgetown op het eiland en
krijgt daarmee voor het eerst in 150 jaar vaste voet aan de grond in Zuidoost-Azië.
Georgetown is alleen ten opzichte van Malakka voor de handel ongunstig gelegen. Voor
de Engelsen doen zich echter snel nieuwe kansen voor die ze niet hadden kunnen
bevroeden.
10.7. Malakka komt in handen van de Engelsen.
De VOC gaat in 1789 failliet en haar bezittingen worden door de Nederlandse staat
overgenomen. In Nederland wordt in 1795 met Franse steun de Bataafse republiek
uitgeroepen. Stadhouder Willem V vlucht naar Engeland.

133 1.Familiedocument. 2.Volgens het scheepssoldijboek van Domburg ontvangt Hendrik in 1787 zijn laatste gage over
het hele jaar.
134 Brief van zoon J.H. Wiederhold aan (de handelsrelatie) P. D. Elwijk d.d. 24-05-1788 (VIBDN1I020241) 1788.
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In februari van dat jaar zijn Frankrijk, Spanje en de Republiek in oorlog met Engeland.
Willem V vraagt de Engelsen met zijn ‘Kew Letters’ alle Nederlandse bezittingen in De
Oost te beheren om te voorkomen dat ze in Franse handen raken. Een verzoek waar de
Engelsen maar al te gretig gehoor aan geven.135
De Britse vloot vaart in augustus 1795 de rivier Perak op en dwingt de bezetting van het
fort Tanjung Putus tot overgave. Op 26 augustus 1795 valt Malakka in handen van de
Engelsen Hoewel Malakka onder Brits gezag komt, blijft het feitelijke bestuur van de
stad in Nederlandse handen. De Engelsen zijn ontsteld over de enorme verzameling
martelwerktuigen die ze onder het Stadhuijs aantreffen. Het eerste dat ze doen is de
oude ‘achterlijke’ martelkamers leeghalen en de werktuigen publiekelijk verbranden.
Na het verdrag van Amiens in 1802 136 waarin vrede is gesloten tussen Engeland en
Frankrijk, moet Malakka teruggegeven worden aan de Nederlanders. Dit gebeurt niet.
Een ruim jaar later zijn Engeland en Frankrijk weer in oorlog. De Engelsen hebben
veiligheidshalve het oude (Portugese ) fort A Famosa en de muren van Malakka al
gesloopt.137 In 1810 komt Stamford Raffles in Malakka en begint van daaruit de
verovering van Java, dat nog steeds onder Nederlands bestuur staat. Hij voert daar
belangrijke administratieve veranderingen en verbeteringen in.

10.8. Malakka weer in Nederlandse handen.
Nadat Napoleon in Europa definitief is verslagen, wordt in 1814 bij het Traktaat van
Londen bepaald dat Malakka weer aan Nederland zal worden teruggegeven en Johor en
Riouw onderhorig blijven aan het Nederlands gezag. Maar de Engelse aanwezigheid in
de regio is dan al niet meer weg te denken.
De Engelse resident Farquhar sluit op eigen initiatief, in strijd met het Traktaat van
Londen, een overeenkomst met de sultan van Johor. De Nederlanders zenden hierop
enkele schepen vanuit Malakka naar Johor om weer orde op zaken te stellen.
Er ontstaat een geprikkelde discussie met de Engelsen, waarbij onder invloed van de
anti-Nederlands gezinde Raffles, de Nederlanders uiteindelijk aan het kortste eind
trekken. Pas op 21 september 1818 werd het feitelijk gezag over Malakka teruggegeven.
10.9. Raffles sticht Singapore, het Nederlandse monopolie wordt gebroken.
Raffles probeert na de teruggave van Malakka zo spoedig mogelijk de Engelse
handelsbelangen in het strategisch belangrijke gebied te vestigen.

135 De Brieven van Kew waren een reeks brieven van de stadhouder in 1795. In deze brieven riep Willem V op tot
opstand tegen de Fransen, en gaf bevel aan de koloniale gouverneurs om de Nederlandse overzeese gebieden aan de
Engelsen over te dragen zodat ze niet in Franse handen zouden vallen.
136 In dit verdrag kreeg Nederland Kaap de Goede Hoop terug , maar verloor Ceylon.
137 Heden ten dage zijn resten van de oude stadsmuur nog te bezichtigen.
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Hoewel zoals gezegd de Engelsen al op Penang Island waren neergestreken en
Georgetown hebben gesticht, is dit naar mening van Raffles, in vergelijking tot Malakka,
een verre van optimale handelsvestigingsplaats.
Raffles probeert eerst zoveel mogelijk contracten met de lokale vorsten af te sluiten,
maar tot zijn grote ergernis en teleurstelling is ‘Mijnheer’ (de Nederlanders) hem in de
meeste gevallen al voor geweest.
Uiteindelijk richt hij zijn ogen op een onherbergzaam eilandje vlak voor de kust van
Johor in de Riouw-archipel Singhapurea, met een duidelijke doelstelling: “..One free port
in this seas must eventually destroy the spell of Dutch monopoly..” Singhapura had tot dan
geen enkele betekenis. Het was een dichtbebost eiland met slechts een paar vissers.
Raffles sticht daar op 28 januari 1819 de vestiging Singapore, in strijd met het Traktaat
van Londen, zonder toestemming van de sultan van Johor en ondanks Nederlandse
protesten. Dit is niet zo moeilijk omdat het Nederlandse gezag had verzuimd het gebied
te bezetten. Een klein detachement militairen zou al voldoende zijn geweest en juridisch
gezien staan de Britten uiterst zwak.
Raffles uitgangspunt is: ‘eerst handelen en het daarna juridisch verder uitvechten’. Hij
verliest geen tijd. Binnen enkele weken heeft hij het eiland al bevolkt met 2.000
bewoners, voornamelijk Maleiers en Chinezen. Enkele maanden later zijn het er al 5.000
en zijn er kantoren en agentschappen op het eiland gevestigd. Er is geen weg terug. Het
door de Nederlandse en Engelse juristen gevoerde steekspel leidt alleen maar tot een
grote irritatie aan beide kanten. De vertragingstactiek van de Engelsen en
besluiteloosheid aan Nederlandse kant maken dat de stichting van Singapore onder
Engels bewind een feit is.138

10.10. De laatste pogingen van de Nederlanders om in Perak handel te drijven.
De Nederlanders proberen zich in 1819 nog eenmaal te vestigingen op Pulau Pangkor,
maar slagen daar niet in. De Britten zijn inmiddels met de sultan van Perak
overeengekomen dat de bestaande contracten met de Nederlanders nietig zijn en het
sluiten van nieuwe contracten met de Nederlanders is verboden.139
10.11. De definitieve overdracht van Malakka aan de Engelsen.
In 1824 wordt bij herziening van het Traktaat van Londen140 bepaald dat Nederland
Malakka ruilt voor een aantal Engelse bezittingen141 en alle Nederlandse claims op
Singapore zal opgegeven. De overdracht van Malakka vindt plaats op 5 april 1825.

138 John Keay. The Honourable Company. A History Of The English East India Company. 1991. Harper Collins
Publishers, London. Edition 1993. Pagina 339 e.v.

Winstedt RO. ‘Dutch East India Company. In : A History of Malaya’. Kuala Lumpur & Singapore: Marican & Sons Ltd.
1982. Pagina’s 128-130.
139

140
141

Voor de Engelsen: ‘ The Treaty of Holland’
O.a. Bengkoelen op Sumatra
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10.12. Malakka raakt in verval.
Door de groei van Singapore raakt Malakka in verval. Daarnaast wordt de haven door de
steeds grotere diepgang van de schepen in de Straat Malakka te ondiep. De geleidelijke
dichtslibbing doet de rest.
Een telg uit de derde generatie Wiederholds Jan (John) Arnold Wiederhold (geboren op
6 mei 1796) houdt het voor gezien en vertrekt rond 1826 als ondernemer naar OostJava. Hij wordt eigenaar van suikerondernemingen142 te Kluharan en Wonoredjo, in de
omgeving van Pasoeroean onder ‘gouvernementscontract’. Door het Cultuurstelsel dat
in 1830 onder de gouverneur-generaal Johannes van den Bosch wordt ingevoerd
ontstaan voor ondernemers op Java goede mogelijkheden. De suikerondernemingen
ontwikkelen zich voorspoedig. John Wiederhold is een van de eerste Europese
suikerondernemers op Oost-Java. Daarmee is voor de Wiederholds het avontuur op
Malakka na bijna 80 jaar beëindigd.
10.13. De Wiederholds vestigen zich op Java.
Johan Edward, de zoon van Jan (John) Arnold en dus de vierde generatie, wordt
eigenaar van de kina-onderneming Boemikaso bij Pengalengan (Preanger), landeigenaar
te Kebobang en eigenaar van een suikerfabriek in Pasoeroean die hij in 1878 verkoopt.
Deze zoon trouwt met ene Johanna Hedrich. Bij KB van 19 november 1890 wordt door
zoon John Edward de naam Wiederhold vermeerderd met ‘Hedrich’ tot: ‘Hedrich von
Wiederhold’. Dit om de naam Hedrich van moederszijde voor verdwijnen te behoeden.
Majoor Hedrich sneuvelde gedurende de Java-oorlog te Magalan en liet geen mannelijke
opvolgers na.
Zijn zoon Constant huwt Gertruda Antonia Theodora Lammers. Ze krijgen op 29
november 1903 in Pladjoe een zoon, ‘Willy Andrew George Constant’ (mijn grootvader).
Uit zijn huwelijk met Jeanette Henriette de Bruin (geboren Surabaya 26 november
1902) worden op Malang twee kinderen geboren: Germaine (mijn moeder) en Robert
Hedrich von Wiederhold. Germaine trouwt op 19 februari 1942 met mijn vader
Bernardus Johannes Molenkamp. Mijn grootvader Willy Andrew George Constant is vlak
voor de oorlog met Japan eigenaar van Technische Handelsmaatschappij Malang.
Hij moet als dienstplichtige in het KNIL en wordt na de capitulatie van het KNIL
afgevoerd naar Birma waar hij aan de Birmaspoorweg tewerk wordt gesteld. Hij
overlijdt op 26 mei 1945 te Chunkai in Japanse krijgsgevangenschap, enkele maanden
voor de Japanse capitulatie.

142 In die tijd werden dit ’suikermolens’ genoemd.
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