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De

zaak

van den gewcezen Gezag

hebber VAN EOECKHOLTZ wegens de
oveigave van Banda is te verfchillend
beoordeeld geworden, dan dat het niet
van

aangeleegenheid

zijn zoude, daar

over meer licht te verfpreiden. — Ik
heb, na het inzien der ftukken daartoe
betrekkelijk, geene zwaarigheid gemaakt
denzelven als Advocaat te bedienen, en
na herhaalde inftantiën

tot

justificatie
van

van den Heer V A N B O E C K H O L T Z ge
daan te hebben, zijn mijne pogingen
met eenen gunstigen
geworden.

—

De

uitflag bekroond
volgende Hukken

zien overeenkomstig het verlangen van
den Heer VAN BOECKHOLTZ het licht,
en zullen genoegzaam zijn om deszelfs
l
gehouden gedrag in deezen te beoor*
deelen.
R.

CARP.

Aan het Departement tot
de Indifche Zaaken,

Van wegens het Departement tot de Indifche
Zaaken in handen van den Fiscaal M'. H. WI
MUN TINGHE, gefield zijnde de Hukken relatif
de overgave van Banda aan den Vijand, door den
Gouverneur VAN BOECKHOLTZ, fpecialijk,
om na onpartijdig examen van dezelve het De
partement te advifeeren:
of hem in het gedrag
J, van opgemelden VAN BOECKHOLTZ eenig
,, biijk van flegte trouw of zulke verregaande na„ latigheid zal zijn voorgekomen, dat daar uit
aétie tegen hem zou geboren kunnen worden, —
,, of wel dat er naar gronden van recht en bil—
,, lijkheid nog redenen exteeren, om ten zijnen
opzichte als nog van effeél te doen blijven het
aanlchrijven door het voormalig Cömmitté tot
de Oost-Indifche zaaken aan de Hooge Regee" r ' n g de dato 9. Maij 1799 en 23. Maart 1800.
ten opzichte van hem VAN BOECKHOLTZ
A

inge-
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,, ingezonden , — zo neen, wat dan in deZert
„ behoord te gefchieden ? "
Zo heeft de Ondergetekende de eer, ter vol
doening aan welgemelde requifitie, Ulieden voor
te dragen: dat de Stukken relatii de overgave
van Banda aan den Vijand door den Gouverneur
VAN BOECKHOLTZ, met dien ernst en naauwkeurigheid bij hem zijn onderzogt en gewogen,
als waar toe hem het grievend verlies alleen, van
eene der belangrijkfte bezittingen van Nederland
in Indië , genoegzaam moest aanfpooren , en
waar toe hij zich op een tijdftip, waarin de ove
rige behoudene Colonien van den Staat, alle,
zoo veel zij zijn, nog fteeds voor de aanrandin
gen van denzelven Vijand blijven bloot ftaan, te
fterker vond verbonden ; doch tevens met die on
zijdigheid en koelen moede, welke, naar desOndergetekendes inzien, onaffcheidbaar behooren te
zijn van elk rechtskundig onderzoek van zaaken,
en welke hij in dezen opzettelijk heeft getracht
nimmer uit het oog te verliezen, uit volle over
tuiging, dat geene politieke vuës, hoe genaamd,
ooit het minfte gewigt moeten hebben in de fchaal
van Juftitie; dat dus nimmer een voorbeeld van
ftrenge rechtvaardigheid, hoe zeer politice dienftig , de balans tegen den onfchuldigen moet
doen overhellen, daar integendeel eene gelijke
en onpartijdige adminifiratic van Juilitie 7 een
der
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der eerfte en onbetwistbaar/Ie rechfen is, welke
iedci lid der maatfehappij, zig in vergelding zij
ner natuurlijke onafhanglijkheid, door het maat
schappelijk verdrag heeft verworven, en waarop
hij dus eene volkomene aanfpraak kan vestigen; —
immers aflland doende van het recht om over het
geoorloofde of ongeoorloofde zijner eigene da
den te oordeelen en te beflisfen, deedt hij zulks
niet om zig te onderwerpen aan de willekeur,
aan bijzondere inzigten of aan een ongebonden
oordeel van anderen, maar om in de wet veiligheid
en befcherming, niet alleen tegen alle onrecht
vaardige onderneemingen, maar ook een vaste en
re 1e ö el te vinden , ter beftiering zo
wel zijner eigene handelingen, als ter beoordee
ling van dezelve door de daar toe gefielde
Machten.
liet is derhal ven eene wettige beoordeeling zij»
ner daden, waarop ieder lid der maatfehappij
een verkregen recht heeft, zo dat geene vreem
de inzigten, die buiten de wet zijn, zig zonder
laefie van dit recht, in eene juridicque beoordeeling kunnen mengen.
En de Stukken relatif de overgave van Banda
aan den Vijand door den Gouverneur VAN
BOECKHOLTZ , uit volle overtuiging van de
waai heid dezer gronden dan hebbende onderzogt
met alle onpartijdigheid en omzigtigheid, welke
A 2

men,
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men, dien ten gevolge, in eene wel geregelde
Maatfchappij verfchnldigd is aan de eer en het
welzijn van ieder individu, zo zoude de Onder
getekende thans al teritond kunnen overgaan tot
het geen hem bij Uwlieder requifitie van den 2 4 .
Julij 11. is opgedragen , zo hij het vooraf niet
nodig oordeelde UI. door eene korte notitie te
moeten bekend maken met de voornaamfte Huk
ken, welke hem betrekkelijk deze zaak zijn in
handen gefteld; ten einde Uwlieden in ftaat teftellen den aart en de merites van ieder bijzondere
picce te kunnen inzien, het beloop der geheele
materie te kunnen omvatten, en daar door over
de volleedigheid en gegrondheid van het gedaan
onderzoek met riieer zekerheid te kunnen oordeelen.
Onder de gemelde Stukken bevind zig dan in
de eerde plaats, eene Misfive van de Raad van
Policie van Banda aan Commisfarisfen Generaal
over Nederlands Indië, gedateerd Banda Neïra
den 9. Maart 1796, houdende: „ dat op den y.
„ dier maand de Engelfche Vlobt, beftaande in
„ de Scheepen, welke onder Malacca gelegen
hadden, onder bevel van den Esquader Com„ mandeur p e t e r r a i n i e r onder de kusten
„ dier Colonie verfcheenen was;
„ Dat des anderen daags of den 8. die vloot
„ was genaderdt, cours houdende op het Lon-

„ thoir-
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5?
,,
„
„
„

thoiyfcJic Cctwctcil^ dat de vloot diverfe
noeuvres had gemaakt, dog geen aanval op
die plaats durvende onderneemen, zig N. W.
had begeven naar het Zonnegat , het welk
door drie Fregatten was geattacqueerd ;
,, Dat die regatten wierden afgeflagen , en af,, deinzende zig met de vloot begaven naar Neï„ ra's agterland;
,, Dat de vijand aldaar, na twee batterijen bemagtigd te hebben , over de 1 2 0 0 man, zo
„ Militairen als zeevarende Artilleristen &c. met
„ al het nodige tot belegering en beftorming van
„ een plaats, aan land zette;
5,

„

„ Dat zig onder deze gelande troupes meede
bevonden een Corps Würtembergers, alsook
zekere Lieutenant HAUSSMANN , met Artilleristen en Wegwijzers van Ambon ;
„ Dat immiddels, tegen alle regels der Mousion, de vijandelijke Schecpen het Neïrafche
Canaal waren binnen gekomen ;

"
„
,,
„
„
,,

,, Dat men toen te gelijkertijd te Land en ter
2ce llaande geattacqueerd te worden door eene
groote magt, waar tegen men niet beftand
was, tot voorkoming van eene totale ruïne,
na dewelke men echter tot de overgave zoude
hebben moeten treden, zig verpligt had gevonden te Capituleeren. "

,,
„
„
„

Gelijk dan ook de Capitulatie zelve bijMisfive
A

3

van
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van den 10. Maart 1796. cloor den Gouverneur
VAN BOECKHOLTzaan Commisfarisfen Gene
raal wierdt ingezonden, en is dezelve van dezen
inhoud:

gefloten tusfchen den
" „ IVel-Ed. Ge/Ir- lieer P E T E R R A I N I E R
„ Admirael Commandant over liet Esqttader van Zijn Groot Brittannifclie Majefieit
,, over de Expeditie te Land en ter Zee-,
„ en den Wel-Ed. Gefir. Heer FRAN,, COISVAN BOECKHOLTZ,Gouverneur^
,, benevens den Raad van wegens de Dooi ,, lugtige Nederlandfche Oost - Indifche
„ Compagnie te Gonvernemente Banda en
„ dies onderhorige resforten.
,, CAPITULATIE

„ Ter voorkoming van eene totale ruine,
„ waar mede deeze Plaats en Ingezetenen, zo
door de fehaarsheid van levensmiddelen, als de
groote magt waar mede de Britfche Vloot voor
deeze plaats verfchenen is, gedreigd wierdt,
hebben wij na een voorzigtige overweging,
„ en wel bijzonder, om dat wij tegen de grote
,, overmagt niet verders beftand waren, raadfaam
geoordeeld om aan te nemen en te accepteeren,
„ der Engelfchen aangebodene Proteftie; en wel
„ op de daar bij gedaane beloftens befloten over
„ te geven, de Forten en Hoofdplaats met alle

dies
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,, dies onderhorige resforten, op de navolgende
,, Voorwaarden.
Art. 1.'
i.'
„ De Ingezetenen, Dienaars, Burgers en al
„ wat onder dit Gouvernement behoord, geene
5,
5, uitgezonderd, zullen blijven in de volle be„ zitting hunner goederen en eigendommen.
Art. 2.
„ De Compagnies Dienaars , zo Politicque
„ als Militaire , zullen blijven in de waarnee„ ming hunner refpective qualiteiten en bedie„ ningen, in zo verre als zulks tot het admini„ ftreeren van de Jultitie
Juftitie in Civile zaaken nodig
„ geoordeeld wordt; except de Gebieder alleen
„ zal zijn Ambt niet waarnemen. — Het hoofd„ gebied zal door de Engelfchen beftierd wor„ den.
Art. 3.
,,
„ De Militairen zullen continueeren in hunne
„ qualiteiten en foldijen , en niemand zal mo" gen gedwongen worden om in Britfchen dienst
», over te gaan ; — het zal aan ieders vrije
A 4

keuze
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„ kenze worden overgelaten om zich in Brit-.
„ fchen dienst te engageeren, dan niet.
Art. 4,

„
„
„
„
„

„ De Civile Bediendens zullen gelijkerwijs in
hunne qualiteiten en tegenwoordige bezolding continueeren \ den Gebieder zal zodanige
traclementen voor zijne provifien worden toegelegd, als door den Commandeur der Britfche troupes billijk en voldoende zal wor-.

„ den geoordeeld.
Art. 5.
„ Den Gebieder of andere Compagnies Die
naars zal gepermitteerd worden om uit de
,, waarneeming hunner diensten te worden ontfla,, gen, en na Batavia ot waar zij goedvinden en
gelegenheid zal toelaten, overtegaan.
O

O

Kragt welk laatst Artikel der Capitulatie, de.
Gouverneur VAN BOECKHOLTZ zigna verloop
van eenigen tijd naar Batavia hebbende begeven,
zo wierd in dato den 31. Julij
^oor
Commisfarisfen Generael aanfehnjving gedaan
aan deHoogelndilcheRegeering:
„ Dat de geweezen Gezaghebber van Banda.
„ FRANCOIS VAN BOECKHQLTZ aangekomen
zijn-,

( 9 )
„ zijnde % Zijlieden verwachtten, dat de Hooge
„ Regeering van hem ten fpoedigften zoude af,, vorderen deszelfs verantwoording, wegens
„ het overgaan van dat Comptoir aan de Engel,, fchen , en dezelve vervolgens nevens hunne
,, Confideratien aan Commisfarisfen Generaal
„ fuppediteeren.
Ten gevolge waar van de Gouverneur V A N
BOECKHOLTZ bij Refolutie in Rade van Indie

tot verantwoording zijnde geroepen, zo lever
de hij op den 12. Augustus daar aanvolgende
eene Misfive aan Hoogstdezelve in , daarbij over
leggende ,
i° Een Schriftuur, onder den titul van Bandafche Aanteekeningen , waarbij hij, zo veel
in zijn vermogen was, had bekend gefield
al wat 'er van den 23. December 1795. tot
den 11. Maart 1796, was voorgevallen, en
welkepièce, fchoon eene private Schriftuur
van VAN B OECKHOLTZ zijnde, echter
in deezen bewijs kan uitleeveren, om dat
dezelve of door het eigen aveu van de befchuldigers van VAN B OECKHOLTZ , of
door de beëedigde verklaring van den Secunde VEUGE of door copiëele Rcfolutien van den Raad van Banda , in alle deelen wordt beveiligd.
2 0 Een Copie der nieuws ingerichte Maandelijkfche Lijst van de fterkte der Militaire
A 5

Macht,

(

10

)

Macht, gedateerd den i. Maart 1796;waar
op echter de koppen der Manfchappen wel
bekend ftonden, maar niet de onbekwaame
die wel drie vierde van het getal uit
maakten.
30 Eenige verklaringen betrekking hebbende
op omftandigheden bij het overgaan van

Banda voorgevallen.
4° Eenige fecreete Inftruftien tot verder goed
beftuur der Colonie , agter gelaaten aan
den Secunde VE UGE , — den Soldij-boek
houder WATERLOO, — en den Equipa
gemeester VAN DER SLUIJS, ( welke
picces alle gevonden worden onder de Pa
pieren , welke den Ondergeteekenden be
trekkelijk deze zaak zijn ter hand gefield.)
0
5 Eene kaart van de Defenfie van Banda met
aanwijzing der Batterijen, als ook de fpecerij landen daar onder forteerende.
6° Een Bundel met Secretarij Papieren bevat
tende Copie Refolutien genomen in Rade
van Policie van den 1. September tot den
5. Maart 1796, met de daar hij behoorende
Perk - Refolutien : (welke N°. 5 & 6,
fchoon van belang, echter niet voor han
den zijn,)
70 Het generaal transport van alle effeften en
goederen, die door de daar toe Gecommitteer-
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teerden zijn overgegeven en door de Engelfchen overgenomen en getekend; (meede niet voor handen.)
Verzoekende de Gouverneur V A N B O E C K HOLTZ bij opgemelde Misfive verder, dat de
Hooge Regeering de gementioneerde Stukken
gunllig geliefde aan te nemen als zijne verant
woording wegens de overgave en direétie van
Banda, hopende daar mede aan derzelver beveelen te hebben voldaan ; welke verantwoording
en de daartoebehorende Papieren, na bij de bij
zondere Leden te zijn rond gelezen en geëxami
neerd, op den 30. Augustus 1796. in Rade van
Indië dan ook wierdt gebragt in deliberatie; en na
in aanmerking te hebben genomen 't geen voor
en tegen deze materie was dienende, wierd uit
hoofde van die confideratien geoordeeld de ge
melde verantwoording van den gewezen Gezag
hebber als voldoende te befchouwen; — welke
confideratien en befluit met de daar toe betrek
kelijke Papieren vervolgens aan Commisfarisfen
Generaal wierden gefuppediteerd , bij Secreete
Misfive van de Hooge Regeering in dato 1. Sep
tember 1796.
Waarop bij Commisfarisfen Generaal, Saturdag
den 3. September 1796- eene Refolutie wierdt
geflagen, van dezen inhoud:
» Is

(

12

)

,, Is gelezen eeneSecreete Misfivevan deHoo»
,, ge Regeering in dato van den i. deezer, die„ nende ten geleide van de Verantwoording van
„ den geweezen Banda's Gezaghebber FRAN„ 901S VAN BOECKIIOLT z en de daar toe
„ gehoorende Papieren , weegens de overgave
„ van dat Gouvernement bij Capitulatie aan de
,, Engelfchen op den 9. Maart laastleden; —
„ waar op gedelibereerd, mitsgaders de voor„ fchrevene verantwoording en bijlagen geëxa„ mineerd hebbende is goedgevonden en ver„ ftaan;
„ i° Te verklaren , gelijk verklaard wordt
, , bij dezen , dat voornoemde VAN BOECK,, HOLTZ volgens eed en pligt naar zijn beste
„ weeten heeft gedaan, wat in zijn vermogen is
„ geweest om dat eiland in flaat van tegenweer
„ te (lellen en tegens den Vijand te vcrdcedigen.
, , 2 0 Te approbeeren de fecreete Inftruótien
„ door gemelde Gezaghebber nagelaten aan den
Secunde VEUGE, den Equipagemeester VAN
, , DER SLUIJS en den Soldij Boekhouder WA„ TERLOO; dog de HoogeRegeering,onder te
„ kennengave van voorfchreevene dispofitie, te
informeeren, dat Heeren Commisfarisfen Ge„ neraal, aangezien de betrekking waar in dee„ ze dienaaren zich thans bevinden, nog geheel
„ onzeker is, als nog buiten ftaat zijn, om te
„ kun-

(

)

^ kuttnen disponeren op het geen meergemelde
Gezaghebber hun aangaande verder heeft voor„ gedragen ; dog dat hen echter de verzeekering
„ konde worden gegeeven, dat de goede diens,, ten , welke de Vijand hun bij voortduuring
mogt toelaten aan de Compagnie te bewijzen,
,, zo ras zich daar toe eene gefchikte geleegen„ Jieid zal opdoen, niet onerkend zullen worden
„ gelaten."
3°. ,, Aan meergemelden VAN BOECKHOLTZ
„ tot een blijk van het genoegen van Heeren
,5 Commisfarisfen Generaal over de goede di"
„ reftie door hem ten meergemelden Comptoire
gehouden, fpeciaal omtrent den zo zeer ver„ vallen ftaat der perkzaaken, alsmeede om hem
„ te gemoet te komen in de facheufe omftandig„ heeden, waar in hij zig, met een zwaar huis„ houden belast, zonder zijne fchuld, door de
« gevolgen van den oorlog komt te bevinden,
,, toe te leggen, gelijk aan hem toegelegd worde
„ mitsdezen , een Traftement van Ryxdaalders
„ 300 : - : - per maand, ingaande met den dag
,, dat hij van Banda is vertrokken; mits zig op
„ Java door den Heer Gouverneur aldaar latende
,, emploijeren, het zij tot het opneemen en ga„ dellaan der cultures, of tot zodanige andere
„ eindens, overeenkomftig met zijne qualiteit,
„ als Zijn lid. zal oordeelen te iirekken tot

„ het

C
5,

14

)

het meefte nut der Compagnie; in hoop dac
„ gelukkiger tijden Hoogstdezelve eerlang in
,, ftaat mogen ftellen om hem het zoo wel be„ gonnen werk der redresfen op Banda te doen
„ voltooien; in welken gevalle , tot eene ver„ dere blijk van het genoegen van welgemelde
„ Hunne Hoog - Edelhedens , aan hem wordt
,, toegezegd , zoo als bij dezen gcfchied , de
„ effeftive qualiteit van Gouverneur." —
Niettegenftaande welke loffelijke vrijfpraak
van Heeren Commisfarisfen Generaal, het goed
gedrag van den gewezen Gezaghebber VAN
BOECKIIOLTZ echter door zeer taxatoire gezegdens en fchriftuuren, bij fommige lieden wierdt
gecontradiceert ; en Commisfarisfen Generaal
wel fpeciaal onderricht zijnde dat de geweezen
Fiscaal van Banda VAN E Y K , welke onlangs
te Batavia was aangekomen, zich bij verfcheidene gelegenheden openlijk had uitgelaten , als
of het Gouvernement van Banda door den ge
weezen Gezaghebber aldaar V A N BOECKHOLTZ, op eene fchandelijke wijze aan de Engelfchen zoude zijn overgegeeven, en dat hij in
ftaat zoude zijn om zulks aan te toonen, (welke
gezegdens hij op de expresfe afvrage van den Heer
Gouverneur Generaal ten fterkften had ilaande
gehouden;) — zo vonden Hoogstdezelve goed,
bijMisfive van den 18 December 1797. de Hooge
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Regeering aan te fchrijven: „ om van denzelven
„ van e y k te requireeren, dat hij binnen den
„ tijd van veertien dagen pertinentelijk en in
„ gefchrifte zoude hebben op te geven, alles wat
,, hem dien aangaande bekend was, met de no„ dige bewijzen, of die hij in ftaat zoude zijn
„ te producecren , gefterkt; ten einde vervol„ gens door Commisfarisfen Generaal daar om„ trent nader te worden gedisponeerd."
In conformité waarvan, gemelde fchriftelijke
opgave in voegen voorzegd, door de Ilooge Re
geering van den gewezen Fiscaal te Banda v a n
eyk, zijnde gerequireerd, en door dezen geexhibeerd, zo wierdt dezelve bij Misfive van den 23
February 1798. door de Ilooge Regeering aan
Commisfarisfen Generaal ingezonden.
Waarop dan zijnde gedelibereerd, zo wierdt
bij Refolutie van den 3 Maart 1798. bij Com
misfarisfen Generaal goedgevonden en verftaan:
„ Dat ten overvloede , uit de voorfchreevene
„ fchriftuuren de voornaamlïe poinélen van re*
„ marqué omtrent de defenfie van Banda in de
„ maand Maart 1796, en hetgeen verder bij die
„ gelegenheid aldaar is voorgevallen , zullen
» worden uitgetrokken, en bij Extraft dezes ter
,, hand gefield aan den als toen zig te Batavia
„ bevindende gewezen Secunde te Banda, al55 bertus henricus veuge, ten einde de
„ Com-
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>, Commisfarisfen Generaal ten fpoedigftett té
dienen van Secreet Bericht , op den eed in
f,, den aanvang zijner bediening gedaan, wat hem
daar van bekend was , en hoedanig dezelve
„ remarques bij hem wierden befchouwd."
En welke poinften van remarque aan den Ondergeteekenden * uit cömparatie der ftukken,
zijn gebleeken, bij Commisfarisfen Generaal te
zijn geformeerd , niet alleen uit het fchriftuur
van den geweezen Fiscaal van eyk * maar te
vens uit een ander gefchrift van denzelven ftempel van zekeren elias mazel, gewezen Se
cretaris der Policie te Banda , zo dat deeze
po in éten van remarque kunnen geconfidereerd
worden als het fort en de kern, van al het geen
de vereenigde pogingen van deze ftoute befchuldigers tot bezwaar van den Gezaghebber v a n
boeckholtz hebben kunnen te berde bren*
gen.
Zijnde de aanmerkingen van den Burger d i r k
vanhogendorp, over de overgave van Ban
dara den Vijand, reeds ingevolge Misfive aan
de Hooge Regeering van den 30 November 1796,
bij Commisfarisfen Generaal befchouwd als van
tc weinig foliditeit , om eenige verantwoording
B O E C K H O L T Z , of bijzondere difpoficie van hun kant te requireeren; latende Com
misfarisfen Generaal het bij deze Misfive aan de
van

V A N

Hoo-
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Hooge Regeering geheel over, om daar omtrend
zodanig te disponeeren als Zijlieden zouden oordeelen te behoren; en zijnde het daar en boven
aan den Ondergetekenden niet voorgekomen, dat
in dit gefchrift van VAN HOGEN DORP eenige
reprochetegens VAN SOECKHOLTZ wordt aan
gevoerd, welke niet ftoutcr of grover door VAN
EIJK of MAZEL is voor den dag gebragt.
Deeze poinften van bezwaar dan zijnde ter
hand gefield aan den gewezen Secunde te Banda
VEUGE en doordeezen zeer fatisfaftoir voor VAN
BOECKHOLTZ bij Misfive van den 31. Maart
1798. aan Commisfarisfen Generaal daar op zijn
de bericht, — zo fchreeven Commisfarisfen Ge
neraal na deeze bekomene elncidatiën eene Mis»
live aan de Hooge Regeering in dato den 6. April
1798; daar bij te kennen gevende, na het onge
gronde en hatelijke der befchuldiging te hebben
aangetoond, „ dat naar Hun inzien deeze onbe„ wezen Hellingen en aantijgingen geen de minste
,, twijfel behoorden te verfpreiden over de juistj, heid en rechtvaardigheid der beoordeeling, door
„ de Hooge Regeering, na rijpe examinatie van
,, zaaken en op behoorlijke bewijzen gedaan,
„ over het gedrag door meergemelden VAN
J, BOECKHOLTZ in en bij de defenfie van
„ Banda gehouden, nog over de billijkheid der
,r dispofitien, welke Zijlieden, gelijkerwijs na
B
„ een
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„ een volledig onderzoek en naar aanleiding van
„ de confideratien der Hooge Regeering , bij
„ aanfchrijven van den 3. September 1796, daar
„ omtrent hadden genomen; keurende daar en
„ boven, onder allegatie van zeer gewigtige re„ denen en motiven, ten fterkften af het gedrag
,, door den gewezen Bandafchen Fiscaal VAN
„ EIJK in dezen gehouden, en gelastende hem
„ om bij vervolg zig wel zorgvuldiglijk voor
„ diergelijke te wagten, op poene van ernstiger
" corrcftie; voorts de Hooge Regeering gelastende, om in zeiver voege Hun ongenoegen te
" betuigen aan den geweezen Secretaris van Policie te Banda ELIAS MAZEL, wegens het
divülgeeren van zijn bovengemeld Schriftuur,
,, met recommendatie om zig insgelijks bij ver„ volg van eene diergelijke handelwijze zorg„ vuldig te wagten.
Inmiddels was óok reeds op den 16. Maart
17-98. door den Oudgezaghebber VAN BOECKHOLTZ bij Commisfarisfen Generaal een adres
gedaan, houdende in fubftantie: ,, dat de gewe
zen Fiscaal van Hcindci c. A. VAN EIJK veelepa11 pieren had overgegeven, waarin op eene kwaadaartige en lasterlijke wijze wierd voorgedragen
als of'er eenigeflegte direftie in dedefenfievan
„ Banda had plaats gehad; dat deeze Papieren
aanleiding hadden gegeven, datfommigeperfo„ nen,
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» Men, die, noch de omflandigheden, noch deft fiaac
j, van defenfie van Banda kenden, in het denkj, beeld waren geraakt, als of'er wezentlijk eenige
kwade trouw bij de defenfie had plaats gehad;
jj dat hij Suppliant zich wel alleen op de recht,, vaardigheid zijner zaak, en op de billijke uit„ fpraak bereids daar in gedaan, zoude kunnen
5, verlaten, doch zich echter door dien verre4, gaanden blaam zodanig vond getroffen, dat hij
het van zijn plicht rekende eerbiedig te verv zoeken , dat de voorfchreevene fchriftuuren
), van meergemelden VAN EIJK aan hem mogten
5, worden afgegeven ; ten einde op zodanige
„ poindten, waar bij de fchrijver eene verkeer»' de "'^gg'ng "'agt te geven aan zijne gehoudene
„ direétie, of die zulks anderzins zouden rao>, gen behoeven, de nodige elucidatiën te kun„ nen geven. "
Waar op gedelibereerd, en in achting geno
men zijnde: ,, dat voorfchreevene fchriftuuren,
Generaal wel geenzins
4, bij Commisfarisfen
„ wierden befchouwd van dien aart, dat voor„ noemde VAN BOECKIIOLTZ zich op derzelp-, ver inhoud zoude behoeven of behooren te
5, verantwoorden, doch dat echter het verzoek
„ van den fuppliant, als uit eene pligtmatige
zugt tot confervatie van zijne eer en goede
naam voortfpruijtende , allezins billijk was
B 2
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en gepast; en dien ten gevolge zijnde ver*
„ ftaan , dat aan meergcmelden VAN BOECK*
,, HOLTZ extract uit het fchriftuur van denzel„ ven VAN EIJK, met diens bijlagen, voor zo
,, ver dezelve betreffen de defenfie van Jjanda,
,, zoude worden afgegeeven, mitsgaders van het
„ daar bij aangehaalde fchriftuur van den Secre, , taris van Policie te liandci ELIAS MAZEL,
„ met vrijheid, om op zodanige poin&en, waar
„ bij hij bevinden zoude dat de Schrijvers ge„ tracht hadden, zijne daden en bedoelingen in
,, een verkeerd daglicht te plaatfen ,aan Commis,. farisfen Generaal de nodige elucidatien te fup„ pediteeren; " — zo had zulks ten gevolge,
dat meergemelde VAN BOECKHOLTZ zich op
den 29. Oftober 1798. wederom bij misfive aan
Commisfarisfen Generaal addresfeerde, daar bij
eenige details van den ftaat van defenfie van
Banda opgevende, en tevens daar bij, tot nadere
elucidatie van Commisfarisfen Generaal en tot
zijne eigene justificatie, overleggende verfcheidene Hukken, als voor eerst, eene beantwoording
v a n d e fchriftuuren van V A N E IJ K e n v a n M AZEL, beneevens eenige Copie-Refolutien en
verklaringen dienende tot deftruftie van het daar
bij gepofeerde; vervolgens een replicq op aan
merkingen van den Heer VAN HOGENDORP,
welke de Gezaghebber VAN BOECKHOI-TZ
giste
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giste dat wel onder het oog van Commisfarisfen
Generaal en nog verder konden zijn gekomen;
•wijders eenige lijsten van het getal der Forten en
Batterijen resforteerende onder het geheele Gou
vernement van Bandfl, van derzelver getal en
onderlinge diflanrie op JSeïra, de Goenong sipi
en het voorland van Lonthoir, en van het getalen de zwaarte van het gefchut,'t welk op ieder
van dezelve geplaatst was; en eindelijk een pièce, welke als van het grootst belang in deze
materie moet worden befchouwd: Bedenkingen,
namentlijk, omtrent den flaat van defenfie der
Provinfie Baiida in 't algemeen, en in het bij~
zonder die van het Eiland Neïra, waar op de
Hoofdplaats is gelegen ,* door de Heeren j. o.
V A I L L A N T , C . A , V E R H E U L L , en J . S . L ,
G R A V E S T E I N , Lt. Colonellen ten dienste van
Hare Hoog Mogende en Commisfarisfen van we
gen dezelve in Indien in den Jaare 1791.
Ondertusfchen na dat deze zaak, invoege voorfchrecven, in Indien was afgehandeld,' waren al
hier bij het voormalig Committé tot de OostIndifche zaaken, van meer dan ééne zijde, ongunfh'ge informatien omtrent den gewezen Gezagheb
ber van Banda ingekomen , en wel bijzonder
eene rechtllreekfche befchuldiging door den Refident van Sourabaija VAN HQGENDORP, (be
staande echter, zo ver het den Ondergetekenden
B 3

heeft

heeft kunnen geblijken, blootelijk in zijne meer
gemelde aanteekeningen omtrent de overgave van
deze Colonie;) welke ongunstige informatien
aanleiding gaven tot het aanfehrijven van voor
meld Committe in dato den 9. Mai 1799. en 23.
Maart 1800. aan de Hoogc Regeering ingezon
den , waar van den inhoud Ulieden genoegzaam
bekend is, en ten gevolge waar van de geweezen
Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ wierd gepriveerd van het effeél van zodanige uitfpraak , als
op den 30. Augustus 1796, in Rade van Indië
in zijne zaak was gevallen ; alsmeede van alle
verdere dispofitien , welke Commisfarisfen Geheraal bij Refolutie van den 3. September daar
aan volgende ten zijnen faveure hadden geno
men; heen ter tijd hij zich op eene voldoende
wijze en tot genoegen van voorfchreeven Committé zoude hebben verantwoord; wordende orn^
trent het een en ander van de Ilooge Regeering
gerequireerd nader bericht en elucidatiën.
Zo als daar op bij misfive van Generaal en
Raden van den 29. Julij 1800, dan ook bericht
wierd in dezer voege: „ dat de order vervat in
de aanfehrijving van het Committé van den
„ 9. Mai 1799, inzonderheid applicabel was ge„ maakt tot den gewezen Gezaghebber van Ban,, da VAN BOECKHOLTZ, die zedert hij in
„ 1797, in Commisfie naar Banjerfiasfing was
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„
„
„
„
„
,,
„
"
„

gebruikt geweest, in geen dienst meer was
geëmploijeerd geworden; fchoon hij ook die
Commisfie tot bijzonder genoegen van Commisfarisfen Generaal en van de Hooge Regeering had volbragt, en ook ander nut van dezelve zou kunnen worden getrokken; — dat zij
Generaal en Raden echter betuigen moesten onkundig te zijn , waarin de ongunsinformatien beftonden, welke van meer
dan ééne zijde tegens gemeldcn VAN BOECK„ H O L T z zouden zijn ingekomen; — dat het hen
,, dus ook niet wel doenlijk was conform het
,, verlangen van het Committé dienaangaande
„ eenige elucidatien te kunnen geven ,* — en be„ trekkelijk de regtftreekfche befchuldiging, die
,, door den geweezen Gezaghebber te Soura„ baija VAN HOGENDORP tegens denzei ven
,, was ingebragt, konden zij eenlijk avanceeren,
,, dat aldaar een gelijk papier onder de gemeen„ te had gerouleerd, als zijlieden prefumeerden
,, zodanige befchuldiging tegens hem te heb„ ben ingehouden; dan dat zij toen vermeend
,, hadden, daar opgeenerefleftie te mogen flaan ,
,, uit hoofde het zelve te veele kenmerken droeg
„ van eene verregaande eenzijdigheid; en uit de
pen was voortgevloeid van iemand, die geene
,
9 de minste locaale kennis bezat van Banda. "
Inmiddels wierd ook reeds op den 30. Junij
B 4

1800.
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i8©o, door M R . REIN HARD CARP, als zijn^de gechargeerd met de zaaken van den gewe^
zen Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ , bij
den Raad der Afiatifche Bezittingen eene Misfive
of Memorie van deszelfs principaal ingediend,
houdende eene verantwoording van gemelden VAN
BOECKHOLTZ aan den Raad, en ftrekkende ten
verzoeke, „ dat ten zijnen opzigte moge wor„ den opgeheven de aanfehrijving van het voon„ malig Committé, waar bij in den dienst der
„ Maatfchappij inëmploijabel waren verklaard,
,, de bedienden die van veroverde plaatfen over„ kwamen, voor en al eer zij zich behoorlijk
„ wegens de overgave van die bezittingen zou„ den bebben verantwoord; " waar op bij Refötie van den 38. Augustus 1800. door den Raad
jn diervoege wierd gedisponeerd; „ dat de zaak
„ van F, VAN BOECKHOLTZ zoude worden
„ gehouden in advis, tot tijd en wijle deszelfs
„ gedrag bij de overgave van #anda nader zoude
„ zijn geëxamineerdwaar op door denzelven
M R . REINHARD. CARP in zijne qualiteit als vo
ren , wederom bij den Raad zijnde gerequestreerd, rep fine van eene fpoedige afdoening dqzer zaak, zoo wierd dezelve bij Refolutie van
den 26. Januayij 1801. gefield in handen van hQt
Departement tot de Indifche zaaken 0111 te dienep
yan confideratien ep advis*
Ea
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En hier mede dan, hoe langwijlig zulks ook
moge fchijnen, acht echter de Ondergetekende
zo kort en fuccinét als in eene vrij diffufe en met
onderfchcidene incidenten vervulde materie, mo
gelijk was, Ulieden een prealabel verflag te heb
ben gedaan van deszelfs afloop en tegenwoordigen Haat, zo als die uit de differente (lukken daar
toe betrekkelijk kan worden opgemaakt , om
thans te kunnen treden rot eene meer rechtftreekfche behandeling van dat gecne, het welk hem bij
Uwlieder requiïitie van den 2 4 . Julij 11. is op
gedragen.
Waar toe dan overgaande, zo zal de Onderge
tekende in de eerfle plaats in confideratie neemen :

of na onpartijdig examen der bovengementioneerde flukken, eenig blijk van flegte trouw of
zulke verregaande nalatigheid in het gedrag
van den gewezen Gezaghebber v a n b o e c k iioltz bij de overgave van Banda aan den
Vijand, voorhanden zij, dat daar uit a&ie
tegen hem zoude kunnen geboren worden?'1''
En daar het den Ondergetekenden is voorgeko
men , dat de gewezen Gezaghebber v a n b o e c k h o l t z bij de overgave deezer Colonie aan den
Vijand,, door flegte trouw of nalatigheid op zeer
verfchillende wijzen zoude hebben kunnen mis
drijven, en wel voornamentlijk, of in de preparatifs tat de defenfie , of in de defenfie zelve.,

'

;
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of in de wijze van overgave, dat is, in de Capi
tulatie ; — zo zal de Ondergetekende het gedrag
van den Gezaghebber vAN BOECKHOLTZ, uit
deze drie verfchillende oogpoinéten befchouwd,
in dezen tot een poinft van onderzoek ftellen.
I. Wat dan het eerfte betreft, de preparatifs
namelijk tot de defenfte, zo zal het de vraag zijn.,
of VAN BOECKHOLTZ, in achting genomen
zijnde den tijd, welke hij daar toe konde bcfteeden,
en de verdere middelen welke hij daar toe in han
den had, werkelijk, door het aanleggen van batte
rijen , daar ter plaatfe waar zulks vereischt wierd;
door het repareeren der reeds exteerende,die van
nut waren; door het plaatfen van gefchut op de
zelve ; door het geeven der nodige orders om hec
zelve met effeét te doen werken ^ door het vermeel deren en oeffenen zijner manfchap, naar gelang
van omftandigheden ; — dat geene heeft gepraesteerd, het welke naar recht en billijkheid van hem
konde worden gevorderd , om de hem toebetrouwde Colonie, in een' kragtdadigen ftaat van
tegenweer te ftellen.
Dan, daar het ter beoordeeling van dit poin&
zo wel, als van deze geheele materie, niet al
leen aankomt, op eene bloote kennis van het
geen door VAN BOECKHOLTZ verrigt is, maar
veel meer, gelijk het een ieder moet in het oog
lopen, op zodanige locaale en militaire kundig
heden
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heden, als waar door men over de gepastheid en
nuttigheid van het door VAN BOECKIIOLTZ verricht
te eerst in (laat kan zijn tcbcflisfen,zo wil de On
dergetekende niet ontveinfen niet bijzonder ge
noegen onder de hem ter hand gefielde (tukken te
hebben gevonden de Bedenkingen van de militaire

C o m m i s f ï e v a n d e H e e re n V E R H E U L L , V A I L LANT en GRAVESTEIN, over den flaat van
defenfie van de Provincie Banda, en deszelfs
Hoofdplaats Neïra,* want daar bij deeze Beden
kingen niet alleen Wordt opgegeeven de aötueele
Haat van defenfie der Colonie ten tijde van deze
Commisfie, maar tevens een plan, waarna de
zelve bij een en eventueêlen vijandlijken aanval
zoude behoren te worden verbeterd; — zo wierd
door deeze pièce, voortgevloeid uit de boezem
eener Commisfie, wiens gezag en onpartijdig
heid in deeze materie buiten het bereik flaat van
alle contradictie, den Ondergeteekenden, als 't
ware, een leidraad in de hand gegceven, welke
hij met volkomen veiligheid konde volgen, in
het ondeizoeken en beoordeelen der verrichtingen
van VAN BOECKHOLTZ in dezen, en waar na
hij tevens het gegronde of ongegronde dertegens
hem ingebragte befchuldigingen gemakkelijk konde opfpooren.
Gaarne zoude de Ondergetekende gewenscht
hebben bij deze Notulen der Militaire Commis
fie

c

as :

fie te hebben kunnen voegen een Kaart van
defenfie van Banda, met aanwijzing der Batte
rijen , zo als dezelve, onder andere Hukken,
tot zijne verantwoording, door den Gezagheb
ber VAN BOECKHOLTZ op den 13. Augustus
1796. aan Gouverneur en Raden van Indie is
overgegeven, en waaruit men dus met één opflag van het oog zoude hebben kunnen zien, in
hoe verre hij zich naar de denkbeelden van meer
gemelde Commisfie hadde gedragen.
Het gemis van deeze Kaart, onder de Hukken
niet ervindelijk, zou men te vergeefsch trachten
te fuppleeren door de kaarten van het Gouver
nement Banda, bij den Raad voor handen, daar
dezelve, als merkelijk defeftueus en onvolledig
moeten worden befchouwd;
op de volledigfte
van dezelve , (welke de Ondergetekende de eer
heeft hiernevens te exhibeeren,) vindt men zelfs
de naamen niet der drie Canaalen waar door de
Rheede van Neïra moet worden bevaren; zodat
men zich te vergeefsch op dezelve zou zoeken te
oriënteren, wanneer in de (lukken van een Zon*
negat of van een Lonthoirsch Canaal wordt
melding gemaakt, veel min vindt men op dezel,
ve de onderlinge ligging ^er Bandafche Eilan
den naauwkeurig getekend, noch ook de waare
richting van het Cilamfche Canaal; waar van
echter de bevaarbaarheid in de westelijke mous-
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fons iets afdoet, om den Gezaghebber v A N I
ÈOECKHOLTZ in zijn gedrag te culpeeren of te
disculpeeren; en daar en boven is het beftek vart
dezelve zo klein, dat men met geene mogelijk
heid de politie der differente Forten ert Batterijen,
die alleen op Neïra, de Goenong Api en Lortthoir niet minder dan twintig in getal waren,
zoude kunnen uitvondig maken.
De Ondergetekende Zon zig derhalven hebben
moeten vergenoegen met het geen hij omtrent dé
ligging der Bandafche Eilanden, de verdeeling
der Sterktens en Batterijen op dezelve, en deCattalen en Baaijen die hen van elkander fcheiden,
en waar door de Hoofdplaats toeganglijkis, uit de
ftukken en papieren tot deze zaak gehoorende,
hoogstwaarfchijnlijk hadde kunnen opmaken , zo
hem niet in het werk van den Heer VALENTYN,
Oud en Nieuw Oost Indië III. D. II. Stuk, eene
Kaart van deezeEilanden was voorgekomen, wel
ke hij als zeer diénftigin dezen, de vrijheid neemt,
hier bij tot Uwlieder elucidatie overteleggen.
Want de Ondergetekende uit de ftukken zelve
hebbende nagegaan , hoe de vijandelijke vloot
op de kusten dezer Colonie verfchijnende, van
onder de Eilanden RJiun cn Ay , rechtftreeks
cours hieldt op het Gat van Lonthoir, en ver
volgens het zelve niet durvende aandoen, zich
N. W. om de Goenong Api, begaf naar het

Zon-
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Zonnegat, waar op zij eene vrugteloofe attacque
hebbende ondernomen , zich verders voor de
wind liet afzakken naar Neïra's agterland, waar
zij de troupes aan land zettede , en zo doen
de kwam voor het Cilamfche Gat , wanneer
de wind tegens de regels der mousfons lopende
naar het N. O., de vijandelijke vloot dit Canaal
voor de wind binnen liep; — zo vond de On
dergetekende deze po fit a, bij infpe&ie der Kaart
van VALENTYN, zodanig klaar en begrijpelijk
gemaakt, dat hem geen de minfte twijffel konde
overblijven, omtrent de waarheid en naauwkeurigheid, waar mcede de differente Canaalen en
de ligging der Eilanden , op dezelve geteekend is.
Eu deeze ligging der Eilanden met de rich
ting der Canaalen eens zijnde bepaald , en uit
de ft ukken verder genoegzaam confteerende, wel
ke verfterkingen tot defenlie van ieder dier Ca
naalen , 't zij op JScïra, de Goenong Apï, of
Lonthoir waren opgeworpen , — heeft de Ondergeteekende vermeend, daar het beftek der
Kaart zulks toeliet , met vrij groote zekerheid
op dezelve te kunnen aanwijzen, de voornaamfte
werken, waar door de Gouverneur VAN BOECKHOLTZ getracht heeft deeze Colonie in ftaat
van tegenweer te brengen; gelijk daar toe dan
dienen zal de korte tabelle fub litteris a. b. c.
&c., in margine van de gemelde Kaart geplaatst.
En
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En door deeze kaart dan, zo veel mogelijk t
hebbende gefuppleert 't geen tot de locaale ken
nis nodig was, zo zal de Ondergetekende thans
voortgaan om, naar aanleiding van de Bedenkin
gen der Militaire Commisfie, te onderzoeken, of
VAN BOECKHOLTZ in de preparatifs tot de
defenfie, naar eed en plicht, wat in zijn vermo
gen was hebbe aangewend , dan wel of in die
opzicht eenig blijk van fiegte trouw of verre
gaande nalatigheid in zijn gedrag voorhanden zij ?
De Militaire Commisfie nu wil §. 1. van hare
Bedenkingen, dat men het Gouvernement Banda
met betrekking tot den ftaat van deszelfs defenfie
in drieën verdeele, als:

Eer{lelijk, in zo verre dezelve de Zuid • Ooster en Zuid-ffester Eilanden betreft.
1 en tweeden, in die van de nabij Neira geleegene Eilanden Lonthoir, Goenong Api, Poelo
Ay, Rhun & Rofingain.
Ten derden, in die van het Eiland Neira of
de Hoofd-plaats.
Wat aangaat het eerfte point, zoo komen de
afgelegene Zuid - ooster en Zuid - wester Eilanden
in deezen in geen aanfehouw, als voor zoo ver
re dezelve niet geheel buiten opzigt hebben
de kunnen worden gelaten , derzelver bezet
ting noodwendig heeft moeten (trekken tot ver
mindering der manfehap, welke tot veriterking
der
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der Hoofdplaats en de daar om liggende Ei
landen anderzins hadden kunnen worden geërnploijeerd.

Met betrekking tot het tweede point is de
Commisfie van gevoelen §. 2. : dat Rofingain
een Buiten-Post is, waar van de posfesfie niet
kan worden behouden , dan door de geen die
meester van de Hoofd-plaats is , het welk ook
teegen gecne attacque van eene Europeefche Na
tie zoude kunnen verdedigd worden, en waarop
men zig derhalven flegts behoorde te kunnen
handhaven tegens de invafiën van inlandlche
zwervende rovers , indien deze onderneemen
mogten om de daar geplaatfte banditen in vrij
heid te ftellen.
Conform welke intentie der Militaire Com
misfie de Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ in
zijne marginale aanteekeningen opgeeft* dat de
bezetting van Rofingain is afgenomen , en dat
aldaar niet meer zijn gelaten dan twee a drie oude
caducque lieden 0111 de vlag te heisfen en pos
fesfie te houden ; 't welk echter moet gefchied
zijn na den eerften Maart 1796. dewijl 't den
Ondergetekenden uit de maandelijkfche lijst der
fterkte van de Infanterie van dien datum geble
ken is , dat als toen nog de bezetting van die
post beftond uit agt man , welke echter waarfchijnlijk op-drie invalides zijn gereduceerd, op
den-
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denzelfden

tijd dat de banditen , waar van
Rofingain een receptable plagt te wezen, van die
plaats zijn geremovecrt , en op Neïra overgebragt om tot het vervoeren van 't canon en an
dere militaire diensten te worden geëmploijeerd 5
blijkens de Bandafche aanteekeningen en het
berigt van den Secunde VEUGE ; Weshalven de
Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ , met betrek
king tot Rofingain, moet worden gerekend vol
komen aan het plan van de Militaire Commisfie te
hebben voldaan, gelijk meede omtrent PoeloRhun,
't welk de Militaire Commisfie, als reeds fedcrt
lang verlaten zijnde, met ililzwijgen voorbij gaat.
Aangaande Poelo slij wordt door de Comtnis*
fie aangemerkt, §§. 4, 5, 6. en 7. van haare
Bedenkingen , dat het Casteel Reven/ie op het
zelve, eene kleine vijfhoek is, niet bel'tand te
gen attacques van Eüropeërs, en 't welk tot deszelis defenfie meerder manfchappen vereischt,
dan men ( in 't oog houdende het zwakke Guarnifoen voor de Provincie Banda, ) derwaarts zou
de kunnen detacheeren, doch 't welk nog in een
vrij goeden ftaat zijnde echter diende te worden
geconferveerd , tot afweering eener inlandfche
ftroperij.
Dit Fort dus, naar inzien der Militaire Conitnislie , moetende worden geconferveerd, zo kan
zeker de Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ:
C
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niet worden gehouden deze intentie te zijn te tui
ten gegaan, door op het zelve te plaatzen eene
bezetting van vier Artilleristen en twee en twin
tig man Infanterij, waar van ook nog een klein
gedeelte op Poelo Rhun zal zijn gedetacheerd ge
weest, blijkens de maandelijkfche lijst van den
i. Maart 1796} te meer daar het eiland stiji een
der vrugtbaarflen der Bcindafche eilanden , en een
rijken oogst van fpecerijen opleverende , bij
eene totale verlating waarfchijnlijk in het geval
zoude zijn gebragt, om, of door een ftroopende
partij te worden vernield, of door eene enkele
fchuit vijandelijk volk, welke reeds bij de
eerfte apparitie van een Engelsch Schip in de
maand Februarij 1796, aldaar tenteerde aan wal
te komen, te worden weggenomen; waar door
dan ook een aanzienlijk getal nuttige ingezetenen,
verdeeld op niet minder dan zeventien Perken,
terftond zoude zijn gepriveerd van die protedie
voor hunne perfoonen en eigendommen, welke
geen Gouvernement zijnen ingezetenen , behalven in cafu extvcmcie necesfitcitis, veimag te ont
houden; waarom dan o o k d e Gezaghebber v a n
boeckholtz op goede gronden kan heoben
geoordeeld, op fpeciaal verzoek der Perkeniers
daar toe aan hem gedaan, voorfchreeven militair
Commando aen deeze plaats te kunnen en te
moeten accordeeren.

Schoon
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Schoon de Ondergetekende van den anderen
kant niet wil ontveinfen , dat een genie, meer
geheel militair en de burgerlijke plichten minder
hoog fchattende, zich ten deezen opzichte mo
gelijk met meer rigueur zoude hebben vastgehou
den aan het geen de Militaire Commisiie, §. 5. van
haareBedenkingen, voordraagt indeezewoorden:
„ Inge valk van eene attacque op deeze Pro„ vintie, zoude men dit eiland (te weeten Poe,, lo Aij,) als verlooren moeten aanmerken, al5 , thans het zoude ais roekeloos moeten geacht
3, worden om tot de defenfie van het zelve eenig
•), volk te willen opofferen, alzo zulks niet dan
tot nadeel der algemeene Provintie zoude kun„ nen ftrekken. "
Dan de Ondergetekende moet herhalen , dat
het niet dan in den uiterften nood was, en bij
een' werkelijken aanval en dreigend gevaar voor
de goheele Provintie, dat de Gezaghebber de befcherming, aan iit gedeelte van zijn Gouvernement t
vermogt te onttrekken en deszelfs inwooners ge
heel aan hun noodlot over te laten; gelijk dan
ook in 't vervolg zal blijken, dat het onmiddelijk gevaar voor de Hoofd plaats daar zijnde, de
vijandelijke vloot het Zonnegat gepasfeert zijn*
de, en eene landing dreigende, de bezetting van
Poelo Aij met deszelfs Commandant terftond is
gerevoceerd.
C %

'Er
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'Er is dus ook hier geen fchijn van flegte trouw
in het gedrag van den Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ te vinden; het zoude zelfs onbillijk zijn
denzelven van het ligtst verzuim in deezen te
willen befchuldigen, daar toch de Militaire Commisfie, fchoon het roekeloos achtende deze post
tegens een Europeefche macht te willen verdedi
gen , tevens van oordeel is, dat dezelve tot de
door haar opgegeven eindens behoorde te wor
den geconferveerd, en de aldaar geplaatfte manfchappen zeker niet meer als toereikend tot die
eindens kunnen worden befchouwd, en daaren
boven de innerlijke waarde van dit eiland en
het fpeciaal verzoek der Perkeniers genoegzaam
aantoonen , dat de Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ met de zuiverfte inzigten en naar zijn
beste weeten heeft gehandelt.
En dit zo zijnde, oordeeld de Ondergeteken
de , dat alhier zeer applicabel kan gemaakt wor
den de reflectie van Commisfarisfen Generaal ,
voorkomende in hunne Misfive aan de Hooge Re
geering van den 6. April 1798. „ Dat het " na
melijk „ de onredelijkheid zelve zoude zijn, 0111
„ de daadcn van Hoofd - gebieders van 'sCom„ pagnies bezittingen , wanneer zij geen Inge„ nieurs of militaire Bevelhebbers tevens van
„ profesfie zijn, in diergelijke gevallen te willen
„ beoordeelen naar de regels der tot zo een
» groo-
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. „ groote trap van volkomenheid gebragte kunst
„ van den Oorlog, daar alles wat men van hun
„ vergen kan hierin beftaat, dat zij als ma%nen
„ van eer en na hun beste weeten handelen, zo
,, dat alleen onverfchoonlijke verzuimen, welke
„ zij hadden kunnen voorkomen, na de kennis
,, die zij bezitten , of opzetteljke verwaarloo„ zing van plicht, de zodanigen berisping„ waardig en ftraffchuldig kunnen maken. "
Van Poelo Ai] gaat de Militaire Commisfie over
tot het eiland Lonthoir , waar omtrent §.8. wordt
gepofeerd, dat het zelve', fchoon onder de bui
tenposten kunnende worden gefield, eene bij
zondere aandagt verdiend ten opzigte van deszelfs defenfie, uit hoofde van den invloed, die
deze op het behoud der Hoofd-plaats moet
hebben.
En dezen invloed op het behoud der Hoofd
plaats^ fchijnen Commisfarisfcn te fïcllen; voor
eerst , om dat het Lonthoirfche Canaal (devoornaame toegang tot de Hoofd - plaats ,) is begreepen tusfchen den Noord-westelijken hoek van
dit eiland, en de Zuid-zijde van de Goenong Api;
en, ten tweede , om dat onder Lonthoir , tus
fchen Combre en Bejauw , een even goede rheede als voor Neïra zelve, gevonden wordt, op
welke de Schepen buiten 't gefchut van Neïra
kunnen ankeren, en zich van verfchillende beC 3

nodigd-
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nodigdheden, althans van een' ruimen voorraad
van brandhout en water kunnen voorzien; wel
ke rheede dus eene allernadeeligfte omftandigheid
voor de defenfie der Hoofd - plaats opleverd, de
wijl een Vijand zich van dezelve bedienen kan,
om de nodige toebereidfelen tot den aanval te
maken, en de bekwaame afftandhem in ftaatfteld
om alle onze beweegingen te kunnen gadeflaan, en zich van een gunstig oogenblik te be
dienen , ter volvoering van zijne beraamde maat
reegelen.
Ingevolge welk voorftel der Militaire Commisfie de Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ het
noodzakelijk heeft geoordeeld, om op Combr&
eene batterij van vier ftukken van 18 pond (de
JSootenburg genaamd ,) te doen opwerpen , om
ingeval de Vijand het Lonthoirfche Canaal for
ceerde of een ander Canaal binnen kwam, en
zkh voor het gefchut van Neïra daar heen reti
reerde, gefluit te kunnen worden, en verder de
oude batterij de Burgerwagt, op het westelijk
uiteinde van dit eiland tegen over het Lonthoir
fche Canaal te doen vernieuwen, en zodanig interichten, dat dezelve met zes ftukken van 18.
pond tegenfland konde bieden.
Waar uit dus ook blijkt dat dezelve zich in de
verfterking van dit eiland, niet naar eigendunke»
lijke plans ot' verkeerde inzichten , maar ftiptelijk
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lijk overecnkomftig het voordel van meergemel
de Commisfie heeft gedragen.
Van Lonthoir gaat de Commisfie in haare Be
denkingen over tot de Goening Api , waaromtrent
wordt voorgedragen, dat de zich op dit eiland
bevindende batterij Kijk in de Pot , en aldaar ge
plaatst ter verdediging van den inkomst door het
Lonthoirfche gat , door het uitwerpfel van den
brandenden berg geheel zijnde gemasqueerd en
buiten effeft gefteld, dezelve dierhalven ook niet
konde geacht worden genoegzaam tot deze oog
merken te kunnen dienen, te meer daar deszelfs
circulaire gedaante, een der onvolmaaktüe was
tot defenfie van eene pasfage; weshalven het no
dig zoude zijn eene andere bekwame batterij op
de daar toe best gefchiktfte plaats aan te leggen ,
welke de Commisfie voorkwam te zijn in de na
bijheid van de tegenswoordige , doch zo veel
vttder na buiten als het terrein zoude toela
ten, om vrijer te weezen van den verbranden
hoek ; zijnde de Commisfie verder van mee
ning dat het misfehien niet ondoenlijk zoude
zijn , althans dat het behoorde geprobeert te
worden, om den verbranden hoek zo verre aftedragen dat men weder over dezelve heen konde fchieten: ter voldoening waar aan de Gezag
hebber VAN BOECKHOLTZ alvorens tot het
verfterken van de Goening Api over te gaan,
C 4
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door epne Commisfie, heeft laten examineeren of
het mogelijk ware dezen hinderenden hoek af te
werpen en te fiechfen; dan zulks ondoenlijk zijn
de bevonden, en tevens het terrein niet toela
tende om eene batterij op te werpen van genoeg
zame grootte om dit Canaal te kunnen defendeeren zo heeft dezelve geproje&eerd en ook wer
kelijk ter uitvoer gebragt, het aanleggen van
twee batterijen op twee, door het uitwerpfel van
den Volcaan, geformeerde hoeken, welke meer
naar buiten lagen dan Kijk in de Pot., en daar
door elkander onderling volkomen konden fecondeeren, Batavia namelijk en Sibergsburg , ieder
van tien ftukken, op de eerfte, agt van 12. en
twee van 6. pond bals; op de laatfte, agt van
24 en 18. en twee van 6. pond bals; en deze
ftukken met ankers en touwen zijnde om hoog
geheven , en dus doende boven op de batterijen
gebragt, zo blijkt het dat ook hier de Gezag
hebber VAN BOECKHOLTZ alles gedaan heeft
wat in zijn vermogen was, en wat met beleid en
grooten arbeid gedaan konde worden , om het
plan van defenfie van de Militaire Commisfie in
werking te brengen,
Waar door dan ook de Gezaghebber V A N
BOECKHOLTZ, als wordende door de Militaire
Commisfie geene verdere voorflager tot verwer
king van de Qoenor.g slpi gedaan, ten tfezen opzichtq
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zichte zoude kunnen gehouden worden volkomen
plichtmatig te hebben gehandeld , fchoon hij
geene verdere inrichtingen tot verfterking van dit
ei.and hadde gemaakt: —• dan den Ondergete
kenden uit de (lukken zijnde gebleken, dat de
Gezaghebber v a n b o e c k h o l t z , nog op den
5 . Maart 1796. en dus twee dagen voor den
vijandelijken aanval , diverfe werken en batte
rijen hebbende bezigtigd, het hem bij die gele
genheid was voorgekomen, dat de uitfteekende
punt van de Goenong Api , gelegen tegens over
den binnen kant van Poelo Krak at en genaamd
Oeloe ff eroe, langs welken het vaarwater van het
Zonnegat heen loopt, eene fterke befchutting
voor eenen Vijand opleverde van wegens den in
ham , die aan deszelfs buiten kant gevonden
wordt, en welke van Neïra niet koude befchotcn worden, als door een heuvel bedekt zijnde;
en dat dezelve dien ten gevolge het projeifi for
meel de, om de Post Frijkeniusburg van Poelo
Krakat over te brengen op (Jeloc JVeroe , het
welk ook dadelijk gefchiede, met zulk een goed
fucces, dat de befchuldiger van v a n b o e c i c h o l t z , e . m a z e l zelve, heeft moeten erken
nen, dat drie dagen daar na bij de Engeifche
atraeque op het Zonnegat , deze batterij meer
dan alle andere van effect geweest is, — zo ver
meend ook de Ondergetekende bij deze daad van
C 5
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den gewezen Gezaghebber V A N B O E C K H O L T Z
in het bijzonder Uwiieder attentie te moeten be
palen , daar zij, naar deszelfs inzien, een doorilaand bewijs opleeverd van de goede trouw,
waar meede VAN BOECKHOLTZ in het verftcrken der Colonie heeft gehandelt,- immers was 'er
eene neiging bij hem geweest die hem eenigzins
van den regel van eed en plicht had kunnen doen
afwijken, zo zoude hij die neiging zeker hebben
gemanifesteerd daar , waar hij het impunement
konde doen , en zonder zijne conduite aan de
minste refleftie of agterdogt bloot te (tellen;
want wie zoude VAN BOECKHOLTZ hebben
durven verdenken, althans wie zoude hem heb
ben durven befchuldigen, indien hij had nagela
ten eene plaats te verfterken, waar van ook bij
de Militaire Commissie, hoe volledig anders hun
plan ook zij , met geen enkel woord gerept
wordt?
En V A N B O E C K H O L T Z echter door zijn eigen

inzien en beleid dit middel van defenfie heb

bende daar gefteld, waar van de nuttigheid bij
de uitkomst is gebleeken, en 't welk echter de
attentie der Militaire Commisfie was ontglipt,
zo herhaald de Ondergetekende dat zulks eene
eclatante preuve is van het goed beleid, de eer
lijkheid en trouw, waar meede de Gezaghebber
VAN BOECKHOLTZ is

te

werk gegaan om de-ze
onder-
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onderdeden van zijn Gouvernement in eenen
kragtaadigen (laat van tegenweer te ftellen.
Waar bij de Ondergetekende nog, als een an
der bewijs van dezelfde natuur , 4 vermeend te
kunnen voegen , dat de Gezaghebber VAN
BOECKHOLTZ op den 6. Maart 1796, van
Poelo Aij naar Nei'ra deedt opkomen den aldaar
alsLootsgeplaatften Burger JACOBUS CÓOTJE,
om voor te komen dat de Vijand van Poelo Aij
meester wordende, hem zoude kunnen noodza
ken hun den weg in het Canaal aan te wijzen.
Daar toch onder de menigvuldige en gewigt ige bemoeijingen, die bij het in ftaat \ai tegen
weer ftellen van eene Colonie, eenen Gezagheb
ber omringen, een eenvoudige Loots, zeer ligt
en in fchijn zeer onfchuldig, op een buitenpost
had kunnen vergeten worden, en dus doende ge
bruikt, als zodanig een bedekt en duister mid
del , waar door lieden die ünifïre bedoelingen
koesterden, veeltijds hunne oogmerken zoeken
te bereiken , daar het tevens zeker is dat de
Engelfche vloot , zo zij riet reeds van loorfen
en wegwijzers op Ambon was voorzien geweest,
het groodte nut van zodanig een perfoon zoude
hebben kunnen trekken.
Van de Goenong Api, het laatfte der omlig
gende eilanden, welke de Heeren van de Mili
taire Commisfie , in hun plan van defenfie be
grijpen
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grijpen , gaan dezelve tot een ander hoofdpoint van hunne Bedenkingen over , namelijk,
tot de defenfie van de Hoofd-plaats van dit Gou
vernement, dat is, van Neïra, waarom dan ook
de Ondergetekende hun voetfpoor zal volgen en
onderzoeken : welke middelen tot verfterking van
dit eiland door hen lieden worden voorgeflagen ,
en in hoe verre dezelve door den Gezaghebber
VAN BOECKHOLTZ zijn werkftellig gemaakt,
of door onoverkomelijke zwarigheden , buiten
emplooij zijn gelaten.
De Commisfie bepaald zieh in hare Bedenkin
gen voor eerst tot de Forten Belgica enNasfau\
en na te hebben gezegd, dat Belgica wel boven
een coup - de - main doch niet tegen een geregelden aanval beftand, en 't Fort Nasfau zcIfs tot
geen mediocre defenfie in Haat kan gereekend
worden; zo gaan dezelve voort om de voorname
gebreeken van het Fort Nasfau in detail op te
geven, en flaan vervolgens eenige verbeteringen
voor, beftaande in het maken van behoorlijke
beddingen ter plaatfing van 'tgefchut, het ver
hogen en verzwaren der borstweeringen en het
verlagen der genouilleres, welke ook alle door
den Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ zijn geeffeftueerd.
Zij gaan vervolgens over tot het Fort Belgica;
verhandelen breedvoerig de vices en gebreken,

die
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die in deszelfs conftruftie gevonden worden ;
roeiden mee een enkel woord een plan van
verwerking , hier in beftaande: om voor alle
de Courtines, buitenwerken te projefteeren; urgeeren echter de executie van dit plan niet, maar
bepalen zich eindelijk tot eene verbeetering,
welke naar hun inzien zoude te brengen zijn aan
de defenfie van Belgica, en welke hier in te zoe
ken was, dat men den berg waarop Belgica is
geleegen, en die, volgens de opgave van de Commisfarisfen zelve, tot aan de trap een hoogte heeft
van vieren tagcig voeten (vide §. 37. der Beden
kingen ,) zo veel het terrein toeliet, glacis-wijze
diende af te graven, welke afgraving aller bij
zonderst van dienst zoude kunnen zijn, om dac
men dan in tijds het inkomen van het Zonnegat,
en de landing der vaartuijgen , aan het aldaar
zeer voordeelig tot dat einde geleegene ftrand,
zoude kunnen ontdekken.
Dan de Ondergetekende had zich hier flegts
de hoogte van dit Berg-Cafteel, naar de opga
ve der Militaire Commisfie, voor te Hellen, en
daarbij te denken den tijd welke v a n b o e c k holtz tot het verfterken van zijn Gouver
nement heeft kunnen belleeden , als hebben
de eerst op den 23. December 1795. Van Ba
tavia de order ontfangen om op zijne hoede te
zijn tegen eenen Europeefchen vijand', wie het ook
zou-

C 46 )
zoude mogen wezen , met last , daar omtrent
de nodige maatregulen te beramen ; om over
tuigd te zijn , dat het niet onderneemen van deeze
operatie geen culpa ne quidem levisfima ten las
ten van den gewezen Gezaghebber opleverd ; te
meer, daar deeze flooping van den berg, inge
volge het voordel der Militaire Commisfie , voor
namelijk zoude dienen, ter verdediging van het
Zonnegat, en dit canaaldoor de batterij op Oeloe
Weroe, en door de batterijen Boven- en BenedenZeezigt, langs het Neïrafche ftrand, zoo kragtdadig is verfterkt geworden , dat de vijand na
eene vergeeffche attacque , van daar is gerepousfeerd.
De leden van de Militaire Commisfie zijn
echter van gedagten, dat men zich in alle geval
aan de defenfie der Forten Belgica en Nas/au,
tot behoud der Hoofdplaats niet behoorde te be
palen , maar dragen een ander fijsthema van de
fenfie voor, 't welk in één woord hier op neer
koomt, dat men aan den vijand de landing moet
zoeken te betwisten.
Tot dat einde, zeggen dezelve verder, dat al
lereerst vcreischt wordt, dat men die gedeeltens
der ftranden, welke het voordceligst tot de lan
ding geoordeeld worden, door wel ingerichte bat-»
terijen, zodanig beveiligd, dat geen Schepen de
zelve kunnen naderen, om de landing te beveili
gen,

*
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gen. —- Met welk fuc9es zulks, ten opzigte vaa
de westerlijke ftranden bijlangs het Zonnegat,
welke als zeer voordeelig tot dat einde bij de
Commisfie befchouwd wierden , door den Ge
zaghebber VAN BOECRHOLTZ is werkftellig
gemaakt, blijkt uit het zoeven geremarqueerde.
De Commisfie merkt voorts aan , dat het ei
land Aeïra als in twee deelen is gefcheiden ,
waar van het noordelijke, door den Papenberg
en d. n Batoe Pandjang van het zuidelijke worde
• gefepareerd, kunnende men dit laatje gedeelte,
door een linie van de hoek van Batoe Pandjang tot
aan Casteijn, welke circa Oost en West zal lopen,
als bepaald befchouwcn.
Benoorden deeze linie , zegt de Commisfie ,
ontbreekt het veeltijds aan ftrand , en die weinige plaatzen , welke men tot dat einde zoude
kunnen vei kiezen, zijn da'ar toe als zeer ongelchikt aantemerken; doch aan de geheele zuid
kant van het eiland en langs den oostwal toe
aan Batoe Pandjang ;djn de ftranden zo voordeelig tot het doen van eene landing, dat de
eene plek niet boven den anderen is te verkie
zen; en deeze omftancligheid dan, zegt de Com
misfie, vordert dat -men de ftranden bezuiden
de door hun bcfchreeven linie, zoo wel als die
aan de westzijde van het eiland , door wel in
gerichte batterijen 011 genaakbaar make.
De
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De daartoe beftemde werken , beftaande inr
1. de zuidelijkfte Polijgone van het lort
Nasfau , en het daar voor liggende Hoorn
werk ,
1. de Burverwast
beoosten hetzelve,
O
o
3. de Batterij de Voorzigtigheid,
oordeeld de Commlsfie zeer ontoereikend; het
Hoornwerk van Nasfau , zeggen zij, is laag en
zonder gragt , het heeit daarenboven geen be
dekte weg of voldoend glacis en men kan dus
niet veronderltellen , dat het eenige refistentie
van aanbelang zal bieden; de Burgerwagt beoos
ten hetzelve, bofchouwen zij als veel te bekrom
pen om tot het bedoelde einde op eene nadruk
kelijke wijze te kunnen medewerken, gelijk ook
de batterij de Voorzigtigheid * fehoon veel rui"
mer , naar hun inzien niet voldoende is inge
richt , als hebbende beide deze werken eene
circulaire gedaante zeewaards, en zijnde zoo laag
van profil , dat dezelve bij verrasfing zouden
kunnen genomen worden.
En de C ommisfie Held dan op deze gronden
voor, dat men in lteede van de gemelde batte
rijen, andere behoorde aanteleggen , uit welke
eene kragtdadige defenfie konde worden gedaan
en welke voor overrompeling beveiligd waren;
met bijvoeging van nog een gelijkfoortig werk
tusl'chen de Tik - Tak en het Zeehoofd; en zij
mee-.
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nieenen, dat als zodanige werken door een er
varen Ingenieur wierden aangelegd, dat men dan
deze flranden

beveiligd zoude mogen achten in

zo verre, dat de fcheepen dezelve niet zouden
durven naderen.
En overeenkomflig dit plan van defenfie van de
Militaire Commisfie, is het den Ondergetekenden
gebleken,

dac de Gezaghebber VAN BOECK«

HOLTZ ook eene batterij van twaalf Hukken, tot

foutien van de zuidelijke Polijgone van het Fort
Nasfau heeft doen aanleggen; doch dat hij de Bur-

gerwagt en de batterij de Voorzigtigheid flegts
heeft laten in gereedheid brengen tot de defenfie,
in zo verre zij daartoe naar hunne prefente inrich
ting warenbereekend, zonder in derzelver plaats,
naar het voordel der Commisfie, andere meer be
kwame werken te hebben opgeworpen, en zon
der nog een derde verfterking van denzelfden
aart, tusfehen de Tik-Tak en het Zeehoofd daar
bij gevoegd te hebben. Het zal dus hier bijzon
der de vraag zijn, of 'er niet eenige flegte trouw
of althans verregaande nalatigheid, in het gedrag
van den Gezaghebber VANBOECK HOLTZ voor
handen zij.
Dan voor en al eer de Ondergetekende over
gaat om Ulieden verflag te doen van het geen
iem hier omtrent is gebleken, neemt hij de vrij
heid Ulieden te doen remarqueeren, dat'er toe
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nog toe, bij den afloop van dit onderzoek geert
enkel woord gerept is, van de zwakheid ot fterkte der militaire bezetting op Banda, noch van
de magt en middelen , welke de Gezaghebber
VAN BOECKHOLTZ in handen heeft gehad, om
een plan van verfterking ten uitvoer te brengen,
'c welk Gij hem tot dus verre ftiptelijk overeenkomftig het voorfchrift der Militaire Commisfie,
hebt zien daar ftellen.
De Ondergetekende heeft hier van geene mentie behoeven te maaken , uit hoofde van het volleedige van het geene tot dus verre door den Ge
zaghebber VAN BOECKHOLTZ verrigt is, en hij
heeft het voorbedagtelijk niet willen doen, om
Uwlieder attentie thans, daar het te pas komt, te
fterker op dit point te vestigen.
Want de Ondergetekende durft veilig vraagen
of iemand, die tot nog toe de werkzaamheden
van
B O E C K H O L T Z met aandagt heeft na
gegaan, wel zoude veronderftellen, dat de Europeefche magt, welke hij onder zich had, niet
meer heeft bedraagen dan honderd dertig of
honderd veertig man? waarop de Ondergeteken
de echter na examinatie der Hukken, dezelve
vermeend te kunnen ftellen, na aftrek namelijk
der bezetting op de Z. Oofter - Eilanden, en
het getal der onbekwamen en Invaliden gereekend zijnde op de helft; waar op de Onderge»
V
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dergetekende vertrouwd , dat het, in confide
ntie genomen zijnde de ligging der Bandafche
eilanden op Hechts vier en een halve graaden zuider- breedte , de nabijheid der Goenong Api,
welke deeze brandende luchtftreek door zijne
zwavelagtige dampen nog meer verpest, en het
flechte voedfel waarmede de gemeene man zich
op deze , voor alles behalven fpecerijen , onvruchtbaare eilanden moet behelpen, zeer waarfchijnlijk mag worden gecalculeerd; en wanneer
men bij deze honderd en dertig Europeanen,
dan nog voegd honderd man Sipaijers, en nog
een bende van vier honderd man, welke de Ge
zaghebber VAN BOECKHOLTZ in zijne Ban
dafche aantekeningen heeft gelieven te beftempelen met den naam van een Corps de referve., en
door welke benaming hij waarfchijnlijk aan zijne
bcfchuldigers aanleiding gegeeven heeft, om zeer
fterk op de magt en het gebruik van dit Corps te
urgeeren, doch 'twelk vervolgens, uit de nadere
elucidatien van den Heef VAN BOECKHOLTZ
en uit de beëedigde depofitie van den Secunde
VEUGE, is gebleken, niets anders te zijn dan
een faamgeraapte'» hoop van zwarte Jongens,
Slaaven , Chineefen en Banditen, — zo moet de
Ondergetekende bekennen zich wel te verwonde
ren, dat de Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ
met zulk een hand vol elendig en weerloos volk,
Da
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zo veel heeft kunnen verrichten, als hij dadelijk
heeft gepraesteerd, doch geenfints dat hij in het
point thans in confideratie, eenigermate ten agteren is gebleeven.
Want, fteld men zich voor hoe het den Gezag
hebber VAN BOECKHOLTZ gelukt is, om met
een' onbezeffelijken arbeid,gefchut vanhetzwaarfte caliber , door ankers en touwen , tot eene
aanzienlijke hoogte te heffen, en, dus doende,
de batterijen Sibergsburg en Batavia tot Hand te
brengen; fteld men zich voor hoe hij onvermoeid
is werkzaam geweest , tot het verbeeteren der
Burgerwagt op Lontheir ; tot het verfterken van
het Zonnegat door de batterijen Frijkeniusburg
op Oeloe IVcroe, en Boven - en Beneden- Zeezigt
op Neïra; hoe hij de rheede bij Combre voor
zien heeft door de batterij Nootenburg; aan het
Fort Nasfau alle reparatien heeft toegebragt die
door de Militaire Commisfie waren voorgefchreeven, deszelfs zuidelijke polijgone verfterkt door
de batterij de Gouverneur Generaal; ook de Li
nie tusfehen Batoe Pandjang , en Casteijn niet
heeft genegligeerd ; uit eigen beleid ook nog
twee ligte batterijen ten noo^len van deze Linie
van Neïra's agterland opgeworpen; de aanwezende batterij bij klein Walingen en meer ande
ren in ftaat gefield om dienst te kunnen doen;
en daar en boven de Burgerwagt op Neïra , en
de
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de batterij de Vwrzigtighéid niet heeft verwaar
loosd, maar in ftaat gefteld, om zo veel effect te
kunnen doen, als men in den Haat waar in zij
waren, daar van konde verwagten; — zo zoude
het in de daad het phijficq onmogelijke gevor
derd zijn, indien men den Gezaghebber VAN
BOECKHOLTZ van plichtverzuim of nalatigheid
wilde befchuldigen, uit hoofde dat hij dczc & laatfte posten, niet door andere meer efficacieufe
werken zoude hebben geremplaceerd.
Te meer nog, wanneer men in confideratie
neemt den korten tijd, welke de Gezaghebber
VAN BOECKHOLTZ tot dit alles heeft kunnen
befteeden, daar toch tusfehen den 2^. December
I 795 •> wanneer de last kwam om tegens eenen
vijandelijken aanval op zijne hoede te zijn, en
den 8. Maart 1796. wanneer de vijandelijke aan
val werkelijk plaats had, het tijd verloop niet
langer is geweest , dan van twee en een halve
maand. — Waar bij nog komt, dat hij alle deze
middelen tot defenfie heeft daargefteld zonder de
medewerking van een eenig Ingenieur, terwijl hij
zelfs geen Officieren van meer marqué onder zich
gehad heeft, dan een Capitein van de Infanterie
en een Lieutenant van de Artillerie; eene omftandigheid, welke alleen genoegzaam zoude zijn,
om den gewezen Gezaghebber in dit opzigt vol
komen te disculperen, zo 'er anderzins nog eeD
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nige fchijn van nalatigheid ware overgebleven.
Immers vorderen de leden van de Militaire Commisfie in §. 59. van hunne Bedenkingen uitdruk
kelijk de kundigheden van een ervaren Ingenieur,
om die werken aan te leggen, welke zij in plaats
van de Burgerwagt op JSeïra, en van de batterij
de Voorzigtigheid, hadden voorgeilagen; en §. 65.
zeggen zij nog duidelijker: ,, Alvorens deze onze
„ bedenkingen te fluiten, moeten wij nog korte'
„ lijk aanpiej'ken , dat het gebrek aan Inge„ nieurs alhier niet toelaat, om eenige Capi„ taaie veranderingen in den loop van deeze ver,, handeling voorgeflagen , te maken, tot men
„ bequame lieden, ƒer 'voltooijing der middelen ,
„ tot het in dezen opgegeven fijjlhema zal be'
,, komen hebben. " — Doch zonder op dit ciecifoir argument te willen infleien, zal de Onder
getekende , uit hoofde der eerroovende befchuldigingen welke op dit point tegen den Gezag
hebber VAN boeckholtz zijn opgeraapt,
nog verder in conlideratie nemen, of hij aan
zijne werkzaamheden tot verfterking der Colonie
geene andere richting had behoren te geeven; en
of hij de tijd en moeite, aangewend om het Zo»*
thoirfche Canaal, het Zonnegat, en in 't gene
raal de westelijke deelen van zijn Gouvernement
jn ftaat van tegenweer te ftellen , niet in de eerite plaats had moeten belleden, om de oostelijke
eö
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en zuidelijke kusten van Neïra, voor den Vijand
ongenaakbaar te maken?
Dan hier omtrent zal de Ondergetekende Ulieden flechts herinneren, dat de vijandelijke aan
val, welke men hier te vreezen had, van de Engelfche Vloot te wagten was, welke men wist,
dat zich reeds van Cabo de Goede Hoop had mees
ter gemaakt; dat deeze vloot, dus uit het wes
ten en geduurende de westelijke mousfon moest
worden te gemoet gezien, en dat derhalven ook
de westelijke kusten, in de eerfte plaats voor
eenen vijandelijken aanval bloot ftonden ; daar
dezelve bovendien door de Militaire Commisfie
als zeer voordeelig tot het doen eener landing
waren befchouwd.
En het geen de Gezaghebber v a n b o e c k holtz op dit onderwerp verder tot zijne
verontfchuldiging voordraagt, dat namelijk de
oostelijke kusten van Neïra , geduurende de
West-Mousfon, door het vaarwater alléén, dat
dezelve befpoeld, en door de fnelle ftroom die
daar gaat, als ongenaakbaar worden gemaakt,
is de Ondergetekende bij examinatie gebleken,
volkomen der waarheid conform te zijn.
Voor eerst produceert de Gezaghebber v a n
eoeckholtz zes verklaringen, van menfchen
die meestal 20. a 30. Jaaren op de Provincie
Banda vereerd hadden, en welke alle eensluiD 4
dend
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dend onder prefentatie van eede deponeren :
„ dat bij hun weeten, geduurende al dien tijd,
,, het Cilamfche Canaal in de west mousfon flegts
„ twee maaien door een vaartuig is binnen geloo,, pen," welke beide gevallen zij ook nominatim
opgeven, en buiten welke door de befchuldigers
van VAN BOECKHOLTZ ook geene andere wor
den opgegeven, laat üaan beweezen.
Waar bij komt , dat de Militaire Commisfie
§. 18. van haare Bedenkingen pofeert, „ dat de
„ rhede van Corabre inde west - mousfon, door

„ het Cilamfche gat niet altoos kan bezeild wor„ den, om dat dikw.ils de flroomen geduurende
,, die Mousfon zeer hard uit het zelve loopen,
het welk zij dan ook aanmerken als ,, eene om„ fiandigheid, welke een Vijand merkelijk zou
„ kunnen vertragen in zijn voorneemen om dat
„ Canaal aan te doen. "
En bij deeze argumenten voegd de Onderge
tekende nog een ander, 't welk hij vermeend te
te kunnen eliciëeren uit de InflruBie 'van de
Mousfons, geplaatst agter den Artikel-brief, pag.
25. alwaar gehandeld wordende van de mousfons
op Amboina ende Banda , gezegd word, dat, „als
„ het oostelijk mousfon al verwaait is, de ftroo„ men hier wel een gantfche maand en daar om„ tren't, tegens den westelijken wind oploope'n,
gelijk ook doet de {Iroom na het westelijke
moUs-
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^ mousfon,
den oostelijken wind op ; "
wanc de llroom zo veel kragc hebbende, dat de
zelve wel een gantfche maand tegen de verander
de mousfon blijft inlopen, zo volgd daar uit,
dat het geweld van die ftroom buitengewoon
fterk ffloet zijn, wanneer mousfon en wind me
dewerken om die kragt te vermeerderen; en dat
dus die felle ftroomen zeer zeker eene omftandigheid uitmaken , welke een vijand merkelijk
zou kunnen vertragen in zijn voornemen om een
Canaal aan te doen, waar door dezelve hunnen
voornaamen loop neemen.
En eindelijk, in de vierde plaats, wordt zulks
allerfterkst gecorroboreert door de depofitie van
den gewezen Secunde te Banda VEUGE , op zij
nen ambts-eed, afgelegd, daar bij ad art. 6.
verklarende, „dat de vijand dit Canaal niet heeft
„ aangedaan, dan met gevaar van zijne fchepen
„ op de klippen te verzeilen, waar op ook reeds
„ een van dezelve vast had gezeeten. "
Uit al het welke dan ook de Ondergetekende
moet concludeeren, dat de gewezen Gezagheb
ber VAN BOECKHOLTZ volkomen naar eed en
pligt heeft gehandeld, door in de eerde plaats de
westelijke canaalen en flranden voor den vijand
ongenaakbaar te maaken; te meer, daar hij zig
hiertoe alleen niet heeft bepaald , maar van
rondsom op zijne hoede is geweest, en alle de
D 5

bat-
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batterijen, zo wel die door hem zeiven waren
aangelegd als die bij zijne aankomst op de Colonie reeds exifteerden, aan de oost- en zuid - kust
van Nei'ra, zo wel als aan den wést - kant, in
ftaat gefield heeft, om naar het voorfchrift der
Militaire Commisfie, door een vuur van gloeijcnde kogels, eene vijandelijke attacque te kunnen
keeren, blijkende zulks fpeciaal, omtrent de bat
terijen de Gouverneur Generaal en de Voorzlgtigheid, uit de verklaaring van j. c. MA ERKER
van den 19. Oftober 1798.
Het eenigfte dat nog onder dit hoofd -point in
confideratie zou kunnen genomen worden, is, of
ook de Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ naar
zijn vermogen getracht heeft de geringe Europeefche magt, welke hij onder zijn bevel had, door
het oeffenen en wapenen van Inlanders te verfterken: dan hier omtrend reeds uit het te voren "ver
handelde zijnde gebleken , dat de Gezaghebber
eene hulpbende van vierhonderd man, had gefor
meerd, welke hij tot militaire diensten konde emploijee'ren; en daar bij in achting genomen zijnde, dat hij zig op eene Provincie bevond, waar
van de oorfpronglijkeilrijdbaare inwooners, door
fuccesfive oorlogen geheel waren geëxtermineerd,
en welke dus weinig ftof tot eene inlandfche
militie opleverde, en dat, fchoon hij de manfchappen al hadde kunnen vinden, de tijd van
twee

C 59 )
twee en een halve maand, binnen welke hij alles
tot verlterking zijner Colonie moest aanwenden,
echter niet toereikend zoude geweest zijn, om
deeze manfchappen naar behooren te oeffenen en
te disciplineren, — zo komt het den Onderge
tekenden voor, dat ook op dit point geenede
minfte nalatigheid in het gedrag van dengeweezen
Gezaghebber voorhanden is; en hier mede te kun
nen concludeeren, „ dat, raakende depreparatifs
,, tot de defenlie, geen blijk van flegte trouw
„ of zodanige verregaande nalatigheid in het ge,, drag van den geweezen Gezaghebber v a n
,, boeckholtz te vinden is , dat daar uit
,, eenige aétie tegens hem zou kunnen geboo„ ren worden, maar integendeel, dat, geconfi„ dereerd de tijd welke hij daar toe konde be„ fteeden, en de middelen welke hij in handen
„ had, hij zig in dit opzigt zeer loffelijk heeft
„ gekweeten. "
II. En wel zodanig, dat raakende het tweede
point, te weeten de a&ueele verdediging, (waar
toe de Ondergetekende thans overgaat) , de
verfterking, voor een gedeelte de defenfie zelve
heeft uitgemaakt. — Want op den 7. Maart 1796.
de vijandelijke vloot, beitaande in de Engelfche
fchepen welke onder Malacca hadden gelegen,
en welke vervolgends bleeken te zijn, de Suffolk
van 74. de Centurion van 54. de Refiftance van
44. de
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44- de Orpheus van 36. en dc Swift van 36. Huk
ken , met nog twee transport fchepen en de
genomene Brik HarVingen . onder bevel van den
Esquader Commandeur PETER RAINIER, op,
de Bandafche kusten verfcheenen zijnde, en des
anderen daags 's morgens zijnde genadert, cours
houdende op het Lonthoïrfche Canaal , doch
zonder het zelve aan te tasten, zig na het maken
van eenige manoeuvres, van voor dat Canaal
om het N. W. hebbende begeven naar het Zonnegat; zo pofeerd de Ondergetekende , dat de
Gezaghebber VAN EOECKHOLTZ door hetverfterken van dit Canaal en door zijne llrifte obfervantie van al het geen door de Militaire Commisfic hiertoe was voorgefchreeven , dadelijk
heeft gepraesteerd, 't geen de Militaire Comrnisfie §. 18. van haare Bedenkingen , projeóteert te
zullen doen, „ het Lonthoirfche gat," namelijk,
„ zodanig te verft erken, dat men veronderftel„ len mag dat hetzelve door geen fcheepen zalkun„ nen worden gepasfeerd. " Want de Militaire
Commisfie oordeelende dat dit het gevolg van
hunne geprojecteerde maatregelen zoude moeten
zijn , zo vermeend de Ondergetekende ook te
mogen ftellen, dat het niet aandoen van dit Ca
naal door de vijandelijke vloot, aan niets andere
mag worden toegefchreeven als aan denaauwkeu
righeid , waar meede VAN BOECICHOLTZ de
voor-
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voorgeftelde middelen van defenfie heeft in exë*
cude gebragt, en dar dus bij dit Canaal, de verfterking alleen, fubintreert in plaats van deaftueele defenfie, of liever de defenfie zelve heeft uit
gemaakt.
De befchuldiging, welke V A N E Y K en M A 
ZEL hier ter plaatfe tegens hunnen geweezen
Gezaghebber aanvoeren, uit hoofde van het af
zenden van een Protest-brief door den Com
mandant van Sibergsburg , aan den Commandant
der Engelfche Vloot, is dus zo ongegrond en
onrechtvaardig,- dat de Ondergeteekende, daar
van gecne mentie zoude gemaakt hebben, indien
niet de Lieutenant DELMAAR , welke met de
ze depêches was afgevaardigd, en te gelijk de
geheime last had ontvangen, om toetezien, in
welken ftaat de vloot zig bevond, en hoe zij be
mand was, bij zijne terug komst eene tijding had
medegebragt, welke de Ondergeteekende Uliedcn veizoekt te remarcjueeren, dat dus reeds op
dit oogenblik ter kennisfe kan zijn gekomen van
den Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ.
De Lieutenant D E L M A A R , berichtte name
lijk, niet alleen van den goeden ftaat en bemandheid der vloot, maar bragt teffens de droevige
maare, dat de Pantjaljing de Splinter , welke
met honderd en dertig man troupes, tot ontzet
van de Colonie was afgezonden, in handen van
den
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den vijand was gevallen, en dat het Corps Wurtembergers en alle de Artillerie van Ambon zig
met voorfchreeven manfchappen aanvijands boord
bevonden, om met vereende kragten de Colonie
te attacqueeren.
De Gezaghebber wist dus reeds bij 't begin
van den aanval, dat hij geen hoop op ontzet
konde voeden, en dat zijne resfources zig be
paalden tot de geringe magt, welke hij onder
zig had, en dat, die magt niet meer beftand
zijnde, de overgave der Colonie daar van het
noodlottig gevolg zoude moeten weezen.
* De Lieutenant DELMAAR bragt tevens meede van boord eene misfive van 3en Admiraal
RAINIER, een ander van den PRINS VAN
oRANGE en een derde van den Gouverneur van
Madras HOBART, alle tendeerende om den Ge
zaghebber VAN BOECKHOLTZ onder aanbod
van Engelfche Proteftie , tot de overgave van zijn
Gouvernement te exhorteren; dan, wel verre dat
de Gezaghebber aan deeze voorflagen gehoor
zoude verleend hebben, duurde het niet lang,
of de vijandlijke Vloot, de Goenong Api zijnde
rondgezeild, kwam afzakken naar het Zonnegat,
en wierd aldaar zo nadrukkelijk ontvangen, dat
drie Fregatten, die het zelve attacqueerden, na
een hevig vuur, en na dat twee fchepen agter
elkander de gladde laag hadden gegeeven, {vide
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depapieren van C O R N . D E K L E R K van den 16
Mey 1796 en CHRISTIAAN KAROUW van den
28 dito,} — tot de retraite wierden genoodzaakt;
de vijandelijke aanval was op deeze plaats voor
namelijk gericht tegens de post Frykeniusburg,
welke de Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ
door eigen beleid op den uithoek van Oeloe.
ÏVeroe had opgeworpen, en het blijkt dus, dat
dezelve zig bij het verfterken niet alleen, maar
ook bij het verdedigen van dit Canaal volkomen
van zijn plicht heeft gekweeten.
Op het oogenblik dat de afgeflagene Fregat
ten terug deinsden en zig weder naar de Vloot
begaven, ontving men de tijding dat een groot
aantal fchuiten met vijandelijk volk van boord
gingen, om eene landing te tenteeren; en men
zag de vloot naar Neïra's agterland afzakken,
waar men kort daar na hevig hoorde fchieten.
De Gezaghebber liet daarop terftond orders
afgaan aan de Commandanten op Lonthoir en Sibergs burg, om met al het geen konde gemist
worden van hunne Posten, naar Neï'ra optekomen, en detacheerde, zo veel hij konde, om de
Voorzigtigheid te verfterken, dat is, met ande
re woorden, om zo veel mogelijk de Zuidelijke
en Oostelijke kust van Neï'ra, tot aan Batoe
Pandjang in veiligheid te brengen.
En welk ander plan van verdeediging zou ook
de
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dc Gezaghebber V A N B O E C K H O L T Z op dit
oogenblik hebben kunnen arripieeren? — want
daar de Militaire Commisfie §. 56. van haare Be
denkingen had gepofeert, „ dat het benoorden
,, de Linie tusfehen Batoe Pandjang en Cafteyn,

„ veeltijds aan [Irand ontbreekt, om aldaar eene
„ landing te kunnen effe&ueeren, en dat die wei„ nige plaatfen, welke men tot dat einde zoude
„ verkiezen, daar toe als zeer ongejehikt waa„ ren aantemerken ", zo dat op dien grond
zelfs geen eenig voorftel tot verfterking van Néira's noordkust door de Militaire Commisfie ge
daan is, zo kon zeker de Gezaghebber VAN
BOECKHOLTZ, toen hij de vijandelijke vloot
naar her Cilamfche Canaal zag ftevenen en preparatifs tot eene landing maaken, niet anders
veronderflellen, dan dat zij die zouden trachten
te effeiftueeren aan de zuidzijde van voorfz. li
nie, waar van het flrand zo voordeelig tot eene
landing is, dat naar voordragt der Militaire Com
misfie de eene plek niet boven den anderen zou
de zijn te verkiezen.
Doch het tegendeel had plaats. Aan die Noor
delijke kust, welke door de Militaire Commis
fie zo ongefchikt tot eene landing was befchouwd,
wierd dezelve door de Engelfche Vloot geëffec
tueerd; de beide batterijen, welke de Gezag
hebber aldaar buiten voorftel der Militaire Commis-
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misfie had geplaatst , wierden bemagtigd ; de
Commandanten van dezelve kwamen de eene
voor, de andere na kennis gceven, dat zij door
Overmagt der vijanden dezelve verlaaten en de
ftukken vernageld hadden, en dat de vijand reeds
met eenige honderd man, met canon en mortie*
tieren voorzien , op verfcheiden plaatfen aange
land was : — en hier ziet men dus ten klaarften den invloed, welke de verovering vmAmboii
op het lucces der onderneemingen
tegen
Banda
O
O
gehad heeft; want was de Engelfche Vloot al*
daar niet van manfehappen en lootfen voorzien
geworden, die de firanden en vaarwaters ronds
om Banda kundig waren, mag men veilig Hel
len , dat dezelve geene landing op deeze ongun-*
ftige plaats zoude hebben durven onderneemen >
en daar door moogelijk de geheele Colonie zou
de zijn behouden; gelijk zulks ten fterkften wordt
bevestigd, door de verklaaring van den Equipagemeefter VAN DÉR SI,UVS , waarbij dezelve
onder prefentatie van eede deponeert, ,, eenigert
3j tijd na de overgave van Banda , onder andere
„ discourfen, den Engelfchen Admiraal PETER
,, RAINIER te hébben hooren zeggen, dat zo
55
„
„
„

hij de Wurtembergers van Amboina en de
Pantjalling van Macasfar , niet had gekree*
gen, hij als dall Banda niet zoude hebbetl
aangedaan of geattacqueerd " ; zo als hem
E

zulks
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zulks door den Engelfchen tolk C A R E L S , ook
in dien zin wierd vertaald; ten bewijze, dat bij
de attacque op Banda het geluk den vijand ge
diend en het ongeluk de Compagnie getroffen
heeft; en eene fterke preuve tevens van de goe
de trouw en eerlijkheid van den Gezaghebber
VAN BOECKHOLTZ opleeverd,* want hcett de
vijand zijne landing moeten doen op de daartoe
minst gefchikte ftranden, — heeft hij dien niet
kunnen effeftueeren, dan met eene hulp, welke
hij, tegens.alle verwagting, van Ambon en Macasfar had bekoomen, — zo toont zulks on
tegenzeggelijk de denkbeelden, welke hij had,
van op alle tot eene landing gefchikte plaatlen, eene kragtdadige defenfie te zullen ontmoe
ten, —
De gelukte landing bragt immiddels den Ge*
zaghebbcr niet weinig in hetnaauwe; de eenigfte hoop welke hij op dit oogenblik met grond
konde voeden, was dat de felle llroom van het
Cilamfche Canaal de vijandelijke vloot mogt te
rug drijven en verllrooijen, en daar door verhin
deren om de landmagt foutien te kunnen toe
brengen , waar door hij dan ook zijn geheele
rnagt tegens dezelve zoude hebben kunnen emploijeeren ; doch ook hier in diende hem het ge
luk niet; de vijandelijke vloot drong, ondanks
den feilen llroom, het Cilamfche gat binnen ;
de
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de wind loopt tegens de regels der mousfón naar
het oosten, en wordt hem dienstbaar in zijne oog^
nierken; de Gezaghebber vleit zig nog dat het ge
luk mag keeren, en zoekt den vijand doof eene be*
zending optehoiiden; een hunner Scheepen nadert
intusfchen en werpt het anker tegen over de Voorzigtigheid en te gelijkertijd ziet men de vlag op
de Papenberg neêrhalen, en men ontvangt de tij
ding dat de vijand reeds bezit van die hoogte genoomen heeft, en de mortieren tegen Belgica aanvoert.
Stcld men nu op dit oogenblik zig den ftaat
van zaken voor oogen; den vijand in bezit van
het geheele noordelijke gedeelte van Neïra,
't welk door de Papenberg en de Batoe Pandjang *
van het zuidelijke wordt afgefcheiden; door weg
wijzers en op Banda bekende flaven, welke zij
opzettelijk van Ambon hadden medegevoerd, ge
leid, tot op de hoogte van dien berg, welke de
Stad, het fort Belgica, de linie en het geheele
Eiland domineerde; in bezit van dit alles dooi 1
eene magt van twaalf honderd man, voorzien
van alles dat tot belegering en beftorming van
een plaats vereischt wordt; hunne vloot gereed
om de zwakke post de Voorzigtigheid ter zee te
attacqueeren, en hunne landmagt in ftaat om
zo dra zij de linie Zoude hebben geforceert,
dezelve van agteren te overrompelen; — field
men zig daarentegen den Gezaghebber v a n
E
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Ë O Ë C K I I O L T Z voor, aan 'thoofd van een hand
vol volks, waar van de gedifciplineerde manfchappen geen honderd vijftig in getal waren,
en die dus naauwlijks een tiende gedeelte uit
maakten van de raagt,
welke naar inzien der
Militaire Commisfie vereischt wordt, om dit Ei
land eenigen tijd aan den vijand te kunnen be
twisten , daar dezelve in hunne Bedenkingen ge
field wordt op twaalf of veertien honderd man;
en deeze weinige raanfehappen verfprcid op een
aantal forten en batterijen, die de Gezaghebber
noodzakelijk had moeten bezetten, doch wel
ke door bergen en baaijen van elkander gefcheiden, het thans moeijelijk maakten , om zelfs
deeze geringe magt op het noodige point te kun
nen concentreeren; daar bij, het totaal gebrek
aan kundige Officiers; de onmogelijkheid dus
voor den Gezaghebber om zijne beveelen naar
behooren te doen executeeren; de verwarring
die zulks ten gevolge moest hebben; de zwak
heid der werken, welke thans nog overbleeven;
de linie onvoltooid; het fort Nasfau zelfs tot
geene mediocre defenfie bekwaam; Belgica ge
domineerd door de hoogte waar op reeds de
vijand de mortieren tegen het zelve geplant
had; — wanneer men nu alle deeze omftandigheden zig gezamentlijk voor oogen fteld, zal
men zeker de fituarie van den Bevelhebber als rade-
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deloos en van de Colonie als hopeloos moeten
befchouwen.
Het eenigfte wat den Gezaghebber op dit oogenblik te doen ftond, zoude geweest fcijn, om
alle de buitenposten , de linie, de Voorzigtigheid , en andere werken, die op het punt Hon
den van door den vijand te worden afgefneeden,
te abandonneeren, de ftukken te vernagelen, en
met al wat leeven had zig in Belgica en Nasfau te
retireeren ; — VAN BOECKHOLTZ had ook reeds
de nodige orders daar toe laten afgaan, en was
voorneemens de Chineefche Campong en het bovenfte gedeelte der Stad, waar uit de vijand de
kasteelen veilig konde befchieten , te doen in
brand fteeken en het uiterfte te waagen; wan
neer op het zelfde oogenblik de Gecommitteer
den van de vloot te rug kwamen , en rapport
doende van den formidabelen toeftand, waar in zij
dezelve bevonden hadden, den Gezaghebber de
onmooglijkheid van het met eenige hoop van fucces langer te kunnen uithouden, nog Iterker de
den gevoelen.
En zulks bragt dan ook eindelijk den Gezag
hebber tot het befluit om liever door eene tijdige
Capitulatie te trachten het leeven en de bezittin
gen der Ingezeetenen te redden, dan af te wach
ten dat hij, na eene verdere vrugteloofe verdeediging, tot eene onbedongene overgave zoude
worden genoodzaakt.
E 3
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En in dit befluit nu van den geweezen Gezag
hebber, genomen op dit tijdftip, vindt de On
dergetekende geen blijk van plichtverzuim of
flechte tfouw.
i°Om dat de middelen van defenfie waren uit
geput, daar toch de kasteelen Belgica en
Nasfau, de cenigfte retraite welke 'er over
was, tot geene verdcediging in flaat waren;
en Belgica zelfs, het fterkfte deezer twee,
in de aanweezende omftandigheden niet bo-<
ven een coup-de-main konde worden gereekend; want gedomineerd door de hoogte,
waar op reeds de mortieren tegen het zelve
geplaatst waren , — geen plaats hebbende
waar het buskruid bomb - vrij konde worden
geborgen, — toeganglijk langs drie onder*
fcheidene wegen, en toeganglijk langs fteene bruggen, welke door de Militaire Commisfie als zeer vicieus worden aangemerkt;
en de vijandelijke magtzig op geen halfuur
afftands van het zelve bevindende, — had
dit Fort zig, zo het niet bij verrasfing geno
men wierd, althans bij de eerfte geregelde
attacque moeten overgeven.
a<>Om dat 'er geen hoop op ontzet van volk
of levensmiddelen voorhanden was. Want
Ambonr het naatstgeleegen Gouvernement,
waar van men anderzins eenigen bij (tand had
kunrieo te gemoet zien, wist men niet al-
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leen, dat reeds in vijands handen was ge
vallen, maar ook, dat de magt, welke zig
daar bevond, in 's vijands dienst was overge
gaan en de voorname oorzaak was gewor
den , welke zijne aanflaagcn hier hadden
doen gelukken ; gelijk men ook reeds bij
het begin van den aanval door den Lieutenant DEL MA AR de tijding had bekomen,
dat de Pantjalling met honderd dertig man
hulp - troepen afgezonden door den vijand
was bemagtigd.
En 30 om dat de middelen van defenfie zijnde
uitgeput , en geen vooruitzigt van ontzet
daar zijnde, de Ondergetekende zig geene
verpligting voor den geweezen Gezaghebber
VAN BOECKHOLTZ kan voorftellen, om
door eene verdere wanhoopige verdediging,
de bezittingen van alle, en het leeven van
eene meenigte zijner ingezetenen den vijand
ten prooij te geven, zonder vooruitzigt van
daar door, oi aan de Colonie, of aan de
Maatfchappij , het minite nut te kunnen
aanbrengen.
En hier mede vermeend de Ondergetekende te
kunnen concludeeren , „ dat de Gezaghebber
„ VAN BOECKHOLTZ ook bij de verdeediging
„ der Colonie, naar eed en plicht, alles wat in
,, zijn vermogen was ,heeft aangewend. "
E 4
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III, De Ondergetekende zal thans overgaan om
in de laatfte plaats nog te onderzoeken of ook in
de Capitulatie en in de wijze van overgave , wel
ke op de gedaane verdeediging volgde,eenigblijk
van flechte trouw of nalatigheid te vinden zij.
Op dit poinft nu is het den'Ondergetekenden
voorgekomen, dat de opene en onbewimpelde
wijze, waar op de Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ de onderhandelingen op dit ftuk,
ter
prefentie van alle de Leden van den Raad van Policie van Banda y en van de voornaamfte ingeze
tenen dier Colonie heeft aangevangen en geflooten , al terftond alle denkbeelden van flechte
trouw doet verdwijnen; gelijk dan ook in het
hoofd der Capitulatie gezegd wordt dat dezelve
niet alleen met den Gezaghebber VAN BOECKH o L T z, maar met denzelvcn benevens den Raad
yan Banda is geflooten, en ook door de Leden
daar van is ondertekend,
En ook zijn de voorwaarden van dezelve den
Ondergetekenden wel zo voordeelig voorgeko
men, dat de Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ
naar maate der omftandigheden waar in hij zig
bevond, daar in heeft kunnen berusten.
Want bij art i. zekerheid verkrijgende voor de
goederen en eigendommen van alle ingezetenen,
zo verkreeg men daar door alleen genoeg om
4eze Capitulatie te verkiezen, boven eene onbedongene
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dongene overgave, welke het gevolg van eene
verdere verdeediging zoude geweest zijn. En de
Compagnies Dienaars zo politicque als militaire,
volgens art. 2. in de waarneeming hunner refpectivc bedieningen en qualiteiten kunnende ver
blijven, 7.0 wierd daar door de Maatfchappij,
merkelijk bevoordeeld, indien deze aanblijvende
Dienaars dcszelfs belangen bij voortduuring wil
den ter harte neemen; gelijk althans de Gezag
hebber VAN BOECKHOLTZ door de fecreete
Inftruftien,agtergelaten aandenSecunde VEUGE,
den foldij Boekhouder WATERLOO en den Equipagiemeester VAN DER SLUIJS , daar toe het
zijne heeft zoeken te contribueeren.
Het eenigfte wat de Ondergetekende bij deze
Capitulatie deedt nadenken , is eene paiïage in
deszelfs praemisfen, waar gezegd word, „ dat
„ men ( om de daar geallegueerde reedenen,) be,, floot de Engelfche Prote&le aan te neemen. "
Het geheele denkbeeld nu om protectie te be
dingen van eenen vijand, kwam den Ondergete
kenden vreemd voor , en onbeltaanbaar; — en
had de Gouverneur VAN BOECKHOLTZ ge
meend de Engelfche protettie aan te neemen in
dien zin, zo als dezelve bij hunne Proclamatie
wierd voorgedragen, zo zoude hij voorzeker niet
plichtmatig gehandeld hebben, en nimmer had
Zodanig een verdrag door de tegenwoordige ReE 5
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gccring kunnen worden geaggreëerd, daar het zel
ve ten haren opzigte als contradiftoir en abfurd,
zo niet laefif zoude moeten worden befchouwd.
Doch bij nadere examinatie is het den Onder
getekenden gebleeken, dat het geheele beding van
prote&ie in de Capitulatie, zo als dezelve origi
neel in de Engelfche taal geconcipieerd en in
Copie onder de ftukken ereindelijk is, niet wordt
gevonden; maar dat men daar, in plaats van de
Engelfche Protectie, eenvoudig leest: „ t h e
,, terms offered to us"— de ons aange
bodene voorwaarden ; waar door dan ook de
fchuld van den Gezaghebber v a n boeckholtz ten dezen opzigte geheel wordt weg
genomen.
En hier mede zou de Ondergetekende vermeencn het gedrag van den gewezenen Gezaghebber
VAN b o e c k i-i o l t z bij de overgave van Banda
genoegfaam te hebben gedetailleerd, om Ulieden
eindelijk omtrent de goede of Hechte trouw, de
aftiviteit of nalatigheid van denzelven te kunnen
advifeeren, zo niet de menigvuldige en bittere
befchuldigingen, welke tegens denzelven zijn ingebragt, vorderden , 0111 ook daar een oogenblik bij ftil te ftaan.
Eene meenigte echter dezer befchuldigingen,
hier in beftaande: dat de Gezaghebber zijne magt
wijd en zijd zoude hebben verfpreid; dat hij het
agter-
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agterland van Neïra zoude hebben opengelaten;
dat hij de landing aldaar, als zeer practicabel had
moeten befchouwcn ; dat hij verzuimd zoude
hebben de burgerij met het handgeweer te exerceeren; dat hij het Cilanifche Canaal te onrecht
voor zulk een moeijelijk vaarwater zoude gehou
den hebben; — vertrouwd de Ündcrgetcnde na
het te vooren gededuceerde, geene verdere oplosfing noodig te hebben om 'er dc ongerijmd
heid van te doen gevoelen.
Andere, hier in beftaande, dat de Gezagheb
ber VAN BOECRHOLTZ verkleefd zoude ge
weest zijn aan het voorig beftuur, terwijl het
beftond,* dat hij den Engclfchen Commandant na
de overgave der Colonic op een heufche wijze
zoude hebben ontfangen ; dat hij door het verfterken der Colonie alleen zijne verantwoording
zoude hebben voorbereid; dat het inwinnen van
eenige verklaringen ten zijnen faveur een bewijs
zoude zijn van kwade trouw; — reekend de On
dergetekende alle van dien aart, dat de bloote
mende genoeg is, om Ulieden 'er de onrecht
vaardigheid en hatelijkheid van te doen af
keuren.
Eéne befchuldiging echter, komt 'er voor in
de fchriftuur van VAN EIJK en van MAZEL,
welke naar des Ondergetekendes inzien eene fpeQisle attentie vordert; zij komt hier op neer,
dat
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dat de Vijand van de fituatie en fterkte van Banda zoude zijn geïnformeerd geworden, uit een op
Simboina doordenzelven bekoomen plan, twelk
door den Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ ,aan
den Heer coRNABé was gezonden, en waar in
de ligging van alle de nieuws aangelegde batte
rijen wierdt aangetoond; en dat daaraan prefumtif het verlies der Colonie zoude te wijten zijn,
gelijk meede aan de informatie welke de vijand
veryolgens ontving niet de ter bezorging eener
Protest-brief afgezonden Orangbaij onder den
Lieutenant der Artillerie DELMAAR ; 't welk
een en ander den vijand zoude hebben doen zien,
dat hij het Lonthoirfche gat , waar op hij aan
hield, moest verlaaten , en een anderen weg
kiezen, op het gemelde plan te vinden.
Deeze ftoute befchuldiging nu, welke, indien
zij waar was, den Gezaghebber VAN BOECK
HOLTZ aan de hoogde misdaad zoude fchuldig
maken, is den Ondergetekenden gebleeken, dat
men zonder eenigen fchijn van bewijs tegens den
zelven heeft durven avanceeren; zelfs is 'er in de
ftukken geen blijk te vinden, dat immer zodanig
een plan in 's vijands handen zij gevallen, nog
waar in de onderrigtingen beltonden, welke de
vijand door den Lieutenant DE LM AAR zoude
hebben bekoomen; behalven dat, offchoon het
fa&mn waar was, de misdaad van dezen fubalternea
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nen Officier als dan nog nimmer tot bezwaar van
den Gezaghebber zoude kunnen ftrekken,
zo
lang niet is beweezen, dat dezelve daar toe op
de eene of andere wijze heeft geconcurreerd.
Het eenigfte wat op dit poinét confteert, is
het verzenden van een plan van de fterktens van
Banda aan den Gouverneur van Amboina coRNABC , doch dit confteert niet uit eenige bewij
zen van den kant van VAN EIJK en MAZEL,
maar uit het vrijwillig en open aveu van den Ge
zaghebber VAN BOECKIIOLTZ zclven, voor
komende in zijne beantwoording van de fchriftuuren van deeze zijne befchuldigers.
Doch de reden van deeze handeling, welke hij
tevens opgeeft, en hier in beflaat, om den Gou
verneur van Ambon door de verfterking, welke
hij aan Banda had toegebragt, op te wekken om
zijn Gouvernement insgelijks ineen'gedugtenftaat
van tegenweer te ftellen , en eene andere omftandigheid, dat hij, namelijk, dit plan niet in
het geheim aan CORNABÓ verzonden heeft,
maar deeze daad opentlijk aan den Raad vanPolicie van Banda heeft gecommuniceert, gelijk
zulks ook door ELIAS MAZEL bij zijne befchuldiging wordt erkend , — toonen genoeg
zaam aan da't geene kwaade bedoelingen den
Gezaghebber VANBOECKHOLTZ daar toe heb
ben gepermoveert.
En
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En al ware het dan ook dat men hier van in 't
vervolgzonder medewerking van VAN BOECKHOLTZ een kwaad gebruik hadde gemaakt zou
hem zulks na recht en billijkheid echter niet kun
nen worden geimputeerd.
En dat niet de hatelijke en ongegronde fuppofttie van eene door den Lieutenant DELMAAR
bekomene informatie, den vijand heeft bewogen
om van het Lonthoirfche Canaal af te houden,
maar dat de gedugte Haat van defenfie waar in
de Gezaghebber dit vaarwater naar voorfchrift defMilitaire Commisfie had gebragt , daar van de
reden moet worden gehouden, vertrouwt de On
dergetekende in het te vooren gededuceerde klaar
blijkelijk te hebben aangetoond.
Eene andere befchuldiging is, dat de Gezag
hebber alle bekwaame geweeren op de wapenka
mer zoude hebben laaten bergen en met onbekwaame laten dienst doen , welke bij de lan
ding ook nog onvoorzien waaren van vuurlleenen.
Dan, behalven dat het nimmer de plicht van
een Gezaghebber kan worden gerekend om in
deeze kleine details te treden, zo is het den On
dergetekenden gebleeken, dat bij Refolutie van
ken i. Maart 1796. drie Gecommitteerdens tot
het defenfie-weezen waren aangefteld, wien dus
ook fpeciaal de zorg daaromtrent incumbeerde;
en
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en dat bovendien, ten tijde der Engelfche lan
ding, in het geheel geene onbekwame geweeren
op Banda waren, volgens de depofitie van den
Secunde VEUGE op zijn ampts-eed afgelegd.
Eene derde befchuldiging is betrekkelijk de
protest - brieven, waar meede men beweert dat de
Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ zig niet had
behooren te amufeeren.
Doch hier op refledeerd de Ondergetekende
dat de Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ, zelfs
bij de attacque van deeze Colonie, nog geene
officieele kennis droeg dat deeze Republiek met
Engeland in oorlog was, maar flechts een algemeenen last hadontfangen om tegens eenenEuropecfchen vijand, wie het mogte zijn, op zijne hoe
de te weezen, en des noods, geweld met geweld
te moeten keeren; dat dus ook door dien algemeenen last, om des noods geweld te gebruiken,
zag tere middelen om ciat geweld te keeren hem
niet waren ontzegd;' en dat bovendien, fchoon
een protest in 't generaal weinig ingang zal maaken bij een vijand , het zelve echter van eenig
effect konde befchouwd worden in het onderwerpelijk geval, dewijl men wist, dat de Engelfche
vloot zig door aanbod van proteétie van de Hollandfche bezittingen zogt meester te maaken, en
een protest mogelijk had kunnen dienen om zulk
een aanbod van proteftie af te wenden.
Einde-
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Eindelijk bevind zig nog onder de ftukkert re- 1
latif deeze zaak zeker Extraft uit een Jonrnaal,
gevonden aan boord van een door de Franfchen
genomen Engelsch fchip , in welk Journaal is
aangetekend een particulier gefprek het welk de
Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ eenige da
gen na de overgave van Banda zoude gehouden
hebben met den Admiraal der Engèlfche expedi
tie RAINIER, daar bij betuigende afkeer van de
Franfche fa ft ie, en genegenheid om de Engelfchen in eene onderneeming tegens Batavia te
willen behulpzaam zijn; voorgevende dat hij de
partij welke hij begunstigde door zijnen invloed
op de Inlanders, met een magt van 20,000. man
zou kunnen onderfteuncn ; en te gelijk zou VAN
BOECKHOLTZ den Engelfchen Admiraal bij dit
gefprek verlof gevraagd hebben naar Batavia te
vertrekken, en hem verzekerd hebben, dat zo
dra hij zijne verantwoording had afgelegd, hij
zig wederom naar Bladras of Malacca onder de
Engelfche proteftie zoude begeven; waar op dan
ook de Admiraal RAINIER hem zoude hebben
beloofd, dat hem in dat geval de agterftallen van
zijn appointement zouden worden voldaan.
Dan hier op remarqueerd de Ondergetekende,
i°dat 'er verfcheidene gegronde objeftien te
gens de authenticiteit van deeze pièce zouden
kunnen worden gemaakt, welke 't niet no
dig
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dig is te detailleren; doch welke tot nog
toe zeker alle kracht van bewijs aan het zelve
ontzeggen.
fi°dat de omftandigheid alleen , van aan vijands
boord te zijn gevonden, het zelve tot be
wijs onbekwaam maakt.
3° dat het zo veelc contradiétien bevat , dat
het zich daar door zelve renverfeert. —
Want is het niet eene volflagenc tegenftrijdigheid dat de Gezaghebber v a n b o e c k holtz op Java eene Engelfche expeditie
met eene magt van 20,000. man zou fecondeeren, en zich te gelijk naar Madras of
Malacca onder de Engelfche proteótie begeeven? —• beide wordt beloofd, daarflechts
één van de twee kan worden gehouden. —
en even abfurd is het, dat hij zoude ge
tracht hebben zich te Batavia te verantwoor
den, zo hij naderhand voornemens was on
der de Engelfche proteftie te rug te keeren,
4° dat het gepofeerde bij dit Extraft, door de
preuves van getrouwheid en ijver, door den
Gezaghebber van b o e c k 11 o l t z, als ook
na zijne terugkomst van Banda in zijne
Commisfie naar Banjermasfing als ander
zins , aan den dag gelegd , zo zeer wordt
tegenfprooken, dat het zelve, na dit alles,
geen de minfte twijffel over de oprechtheid
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van den gewezen Gezaghebber behoord te
verfpreiden,
En die alles overtuigd dan ook den Ondergetekenden volkomen van de waarheid der verklaa
ring hier annex, ( zie de Bijlage,) en van het
geene door den Gezaghebber VAN BOECKIIOLTZ zelf, in een particulieren brief, meede
onder de ftukken ervindelijk, aan eenen vriend,
waar voor hij zich niet behoefde te bedekken,
gefchreven wordt, dat alle zijne trouwe en ijve
rige diensten, bijzonder op Bciudci, door eenige
onkundige menfehen in een verkeerd daglicht ge
field zijn. „ Ik ben", zegt VAN BOECKHOLTZ
verder, „ de eenige gebieder, die zijn Gouver,, nement verlooren heeft , en na hcitcivia is
„ overgekomen , om zijn gehouden gedrag te
„ verantwoorden; eenige die over de publicque
„ omftandigheeden anders dagtcn, dan ik, raad*
„ den mij het af, uit bedugting van misbande*
•„ ling, maar waar voor zoude ik vreezen'? —
„ Ik ben uit God en de geheele waereld over„ tuigd, van mijn plicht als een eerlijk en trouw
„ dienaar, en niets dan ten beste van de Colo„ nie die ik beftierde, gedaan te hebben; daar
„ op, en op de rechtvaardigheid van mijne zaak
,, verlaate ik mij volkoomen; — en zoude zo
„ het nodig was mef die zelve gerustheid naar
„ Neerland overgaan , tot het doen van mijne
„ veran?-
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,, verantwoording, als ik van Banda hier geko,, men ben.
„ Ik ben door de Ilooge Regeering, bij her„ haling volkomen van alle plichtverzuim in de
„ defenfie van mijn Gouvernement vrij gefproo„ ken, en behoude bij continuatie alle vertrou,, wen; zo blijkt, door dat ik zedert dien tijd,
„ in de honorabelfte en vertrou'wdlle Commisfie
„ na Banjermasfmg ben gefield geworden , welk
„ Rijk op den oever ftond om geheel verlooren
„ te gaan of door de Compagnie verlaten te
„ worden. — Ik heb alles volkomen herfteld,
„ en alle mijne verrichtingen, de'op nieuw ge„ flooten contra&en en arrangementen met de
,, Vorsten , zijn door de Hooge Regeering in
n alle deelen ten vollen goed gekeurd , en de
„ Compagnie geniet daar door zeer veele voor„ deelen, die ieder weet dat door mijne Com„ misfie zijn voortgebragt, maar ondanks dat,
„ en alle verdere diensten fchijnt dit tegen de
„ kwade gezindheid van eenige menfehen niet
„ voldoende te zijn. Hoe zeer ik daar door dan
„ ook lijde, is in alle deze wederwaardigheden
,, mijn troost welgedaan te hebben. "
Zo als dan ook de Ondergetekende, na een on
partijdig examen der Hukken tot deze zaak relatif, Ulieden vermeent te kunnen en te moeten
adviferen, „ dat 'er in het gedrag van den GeF 2
zag-
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„ zaghebber v a n b o e c k h o l t z bij dc over,, gave van Banda , geen blijk van flechte trouw
„ of zulke verregaande nalatigheid voor handen
„ is, dat daar uit cenige a&ie tegens hem zou
„ kunnen geboren worden. "
En hieruit, moet dan ook in de tweede plaats,
van zelve volgen , dat 'er naar gronden van

recht en billijkheid, geene redenen exteeren,
o m ten opzichte van deri Gezaghebber van
boeckholtz ah nog van effect te doen blij
ven de aanfehrijving door het voorn. Committé
tot de Oost - Indifche zaaken aan de Iiooge Re
geering de dato 9. May 1799. en 23. Maart
1 8 0 0 . ten opzichte van hem van boeck
holtz ingezonden,
Dan gefield, dat 'er na al het te vooren gede
duceerde, nog eenige twijffel^ap dit laatfïe poinft
zoude kunnen overblijven, zo zal de Ondergetetekende het zelve nog door een paar argumenten,
welke hij voor decifoir en onwederfpreekelijk
houdt, zoeken te adftrueeren.
Voor eerst wil de Ondergetekende Ulieden
herinneren de ftelregel bij Art. 34. der tot nog
toe vigeerende Staatsregeling onder de eerjle be~
ginfelen geplaast :
,, Niemand kan tegen zijnen wil worden af,, getrokken van den Rechter dien de Staats11 regeling, of deWet, hem toekend. "
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Welk principe bij het nieuw ontwerp van St.»
regeling mede onder de algemeem beginfdm i,
eikend bij Art. 7. in verbis:

Niemand kan veroordeeld worden, dan door
„
Rechter dien de Staatsregeling of de
„ JVet hem toekend, <?«
bevoorens be„ Aow-/#* opgeroepen te zijn , mitsgaders
„ alle middelen van verdeediging bij de Wet
" bepaald, gehad te hebben.
nu zegt de Artikelbrief Art. 61.
"

detl dienst vah de Compagnie te
„ w«A?r ofte lande, /» het aantasten of be-

"
fcheepen, F O R T E N
„ of goederen van de Compagnie, niettegen-„
hij zig behoorlijk van zijn plicht
" Sleten hadde, W A A R V A N G E N E „ RAAL

EN

RAADEN

ZULLEN MOE-

gevangen word,
" ^
^ Compagnie worden gelost ten.
,, tee»,
geduurende zijne ge„ vangenfchap onderhouden van het geene
„ onvermijdelijk nodig heeft, behoudens dat
„
maandgelden zullen jïilflaan,
„ den dag dat hij gevangen wordt tot opzijn
„ ontflag,
dat het geene hij geduurende
z
l
ne
" ' ï gevangenisfe, boven zijne onver mij„
benodigdheid requireeren moate,
iem
za
" ^
^ gefteld worden op rekeninge. "
„TEN

OORDEELEN,

^ 3

Dceze

/

f
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Deeze Artikelbrief is de Ordonnantie .en de
Wet, welke door alle de geencn , die zig m
dienst der Compagnie begeven, door alle Ambtenaaren, hoog en laag, wordt aangenomen
beëedigd.
„ ,
,
De Hoogc Rcgeering is dus de Rechter, w
j.e de We: den Gezaghebber VAN BOECKHOLTZ
toekent, om te oordeel® of hij zig van z„n
plicht had gekweeten ; en het zoude gevolgeliik te-en, de eerfte beginfelen aanloopen, in
dien men hem van dezen zijnen compecemen
Rechter wilde aftrekken, en nog meei, m
men hem, reeds door dien Judex beoordeelden
vrijgefprooken zijnde, van het effeét van zodan g
vonnis wilde priveeren.
Het voormalig Committé heeft echter onderfteld op eenige informatief, die bij het z e \ e
vvaaren ingekomen, dat VAN B O E C K H O L T Z
fchuldiger was , dan Generaal en Raaden hem
befchouwd hadden; zij vorderden op dien grond
nadere elucidatie, en verbooden inmiddels hem
op nieuws te employéeren, priveerden hem daar
door van het effeft zijner bekoomen vnjfpraak
en legden geene geringe ftraf op aan iemand die
in een vijfentwintig jaarigen dienst van de Comoacnie,
ichatten had opgelegd, en die met
een talrijk huishouden bezwaard, buiten ftaat wierd
eefteld, om , hangende dit nader onderzoe ,
&
iets
geene
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iets tot onderhoud van
verdienen.

)
het zelve te

kunnett

Hier toe heeft zeker het Committé vermeend
gerechtigd te zijn , op grohd van deszelfs infirudlie,
voorkomende in de Refolutie van Hun
Hoog Mogende van den 24. December 1 7 9 5 ,
waar bij aan het zelve was opgedragen de rech
terlijke cognitie en uitfpraak, over alle misdaden
door Ambtenaaren of Bedienden, hetzij Militai
re of Burgerlijke, in dienst van het zelve Com
mitté ftaande , in de adminiftratie hunner funétien
begaan.
Schoon ook dit recht ten opzichte van v a n
boecich'oltz zeer twyffelagtig is, dewijl het

vast (laat dat geene Wet of Inftruétie fetrogradif
kan werken, en van boeckholtz reeds vaq
den aanvang zijner bediening een volkomen en
verkreegen recht had bekoomen, om in het fubje<5t geval, alleen door de Hooge Indiafche Re
geering > als zijnen competenten Rechter te
worden beoordeeld , en de Inftructie van het
Committé, ten tijde van de overgave van

Ban-

da, zelfs nog niet ter zijner kennisfe kan zijq
gekoomen.
Dan nu de Raad aan dit Committé is gefuccedeerd op eene andere inftruétie , waar bij de
politicque en rechterlijke magt gefcheiden, en
aan denzelven alle julïitiëele cognitie ontnomen
F 4

Wordt;
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wordt, nil vraagt de Ondergetekende wat de jure
den Raad verder zou kunnen blijven authoriferen >
de aanfchrijvingvan het Committé tot non emploij
langer effect te geeven zonder aperte injuftitie?
Te meer, daar deeze last van het Committé
flechts conditioneel was, heen ter tijd de Gezag
hebber VAN B O E C K H O L T Z zig nader zoudê
hebben verantwoord , en het Committé nadeie
elucidatien van de Hoogc Regeering zoude heb
ben bekoomen; - en de Gezaghebber zulks door
cene Memorie, overgelegd bij zijn Request van
den 20. Junij 1796. ook werkelijk reeds heeft
gedaan, en de nadere elucidatie van de Hooge
Régeering, bij de Misfive van Gouverneur Ge
neraal en Raaden van den 29. Julij 1800. ook
reeds bij den Raad zijn ingekomen, zodanig ten
faveure van VAN BOECKHOLTZ, dat de Hoo
ge Regeering daar bij bekend geene informatien
ten laste van hem te kunnen iuppediteeren, maar
grootelijks deszelfs regrèt betuigd van hem inmid
dels niet te hebben kunnen emploijeeten, dewijl
men anderzins nut van denzelven had kunnen
trekken.
En het is dan na al het vo oren (laan de, ("over
welkers meerdere uitgebreidheid de Ondergete
kende , uit hoofde van het gewigt der zaak Uwliedcr toegevendheid moet verzoeken,) dat de On
dergetekende vermeend Ulieden in dezen te moe
ten
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ten advifeeren. „ Dat, op gronden en moti*
,, ven, in den loop van deeze confideratien bree„ der aangevoerd , bij de eerfte geleegenheid
„ aan Gouverneur Generaal en Raaden van In„ dië zou behooren te worden te kennen gege„ ven : dat de Raad, geëxamineerd hebbende
„ de ftukken en befcheiden aan denzelven over„ gezonden, fpefteerende de zaak van den ge„ weezen Gezaghebber van Banda FRANCOIS
,, VAN BOECKHOLTZ, opheft, het efFeót van
„ het aanfchrijven door het voormalig Commit„ té tot de Oost-Indifche zaaken aan de Hooge
„ Regeering de dato 9. Meij 1799. en 23. Maart
„ 1800. ten opzichte van hem VAN BOECK„ HOLTZ ingezonden; — en voorts het laat
„ verblijven, bij de uitfpraak van de Hooge
,, Regeering, en bij alle verdere dispofitien door
„ Commisfarisfen Generaal, dien conform, bij
„ Refolutia van den 3. September 1796. als an„ derzins, genomen; met dien verftande, dat
„ meergemelde v AN BOECKHOLTZ of deszelfs
„ fuccesfeuren indertijd, volkomen gerechtigd
,, worden verklaard tot het volle genot van zo,, danige pecuniëele beneficien, als hem door de
„ dispofitie van Commisfarisfen Generaal zijn
„ toegelegd. "
Waarmeede dan ook de Ondergetekende, zo
ver in zijn vermogen was, aan Uwlieder last van
F 5
den
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éert 14. Julij 11. hebbende voldaan, heeft hij de
eer dit zijn advis aan Uwlieder beter oordeel te
fubmitteeren.
(_ Onderflond,)
(was geteekend,)
H. W. MUNTINGHE, Fiscaal.
(lager flond,)
Accordeerd.
( en geteekend,)
SM I S S A E R Ï .
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Wij Ondergeteekende, van wegens de Nederlandfche Oost-Indifche Compagnie, Leden van
den Raad van Politie, Juftitie, en Burgers deezer plaatfe en Gouvernemcnte Banda, certificeeren en verklaaren bij deezen op de plechtigfte
wijze en op al het geen een eerlijk man kan ver
klaaren , — dat de Heer Gezaghebber VAN
BOECKHOLTZ in het bijzonder en de overige
Leden van den Raad in 't algemeen , mitsga
ders alle de geene, die tot het defenfive van dit
.Gouvernement is gebruikt of geëmploijeerd ge
worden , in niets hebben gemanqueerd , zo in
het aanleggen der batterijen, als in alles dat zou
de hebben kunnen dienen om de Engelfche vloot
uit de Canaalen en de troupes uit Banda te
keeren.
Verklaaren wijders dat alle gezegde Heeren
en daartoe geëmploijeerde dienaaren en burgers,
geene uitgezonderd, met alle kracht en ijver ie
der in zijn post en na zijn vermogen heeft meedegewerkt en lijf en leven hebben gewaagd, o m ,
was het mogelijk, de voorfz. troupes en fcheepcn tegen te gaan en buiten de Canaalen en van
•"«het land te weeren.
En
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Ën betuigen verders gezamentlijk, dat alleen
de grbote overmacht, — het voordeelige van
weer en wind, — verzeld met de Ambonfche,
Macasfaarfche en Wurtemberger troupes en lie
den die hier het laiid kenden, waardoor de Engelfche vloot bij de attacque op den 8. Maart
zonder voorbeeld begunstigd wierd, — de eenige oorzaak en reeden zijn geweest, dat men heefc
heeft moeten onderdoen, en ter voorkoming ee ner totaale ruïne, zo voor de Compagnie als de
Stad en Ingezeetenen, na dat de vloot reeds ver
binnen de Canaalen gedrongen was en de troupes
geland waren, die de Stad en Casteelen met eene
ltorming, (die wij door gebfek van bezetting
niet konden tegenftaan,) dreigden, door Capitu
latie het Gouvernement aan hun hebben moeten
overgeeven.

( Onderjlond
Banda Netra den 21. Mei], A 3 .

1796.

(was geteekend,)

A. H. Veuge.
H. H. Lammers.
C. Karouw.
E. Mazel.
P. de Haan.
M. Waterloo.
J. C. Habiek.
J. Car ree.

T. C. Spits.
L. Heukevlugt.
J. Doetij.
C. T. Drexel.
C. Schmidhamer.
A. J. van Steenbergen.
IV. van der Sluis.
J. C. Marker.
E X-

E X T R A C T uit de Refoluticn
van den Raad der Afiatifche
Bezittingen en Etablisfementen•
'Donderdag,

den 14. Januarij 1802.

In overweeging zijnde genomen, aan de orde
yan den dag, het Advis van den Fiscaal bij deezen Raad M'. H. VV. MUNTINGIIE, in de zaak
van dengewezen Gezaghebber van Banda FRANCOIS VAN BOECKHOLTZ, gerequireerd ge
weest van hem 1' iscaal door het Departement tot
de Indifchezaaken op den 24. Julij des voorleden
Jaars, en door het Departement voornoemd al
hier ter tafel gebragt op den 26. Oftober daar
aan volgende; en over het zelve Advis en de
daartoe behorende Hukken en documenten rijpelijk gedelibereerd op alles waarop in dezen Hond
te refleciecren, gelet en pit de combinatie der
aldaar voorkomende zaaken gebleeken zijnde, dac
noch in de voorafgegaane praparatien tot de ver
dediging van Banda, noch in de dcfenfie zelve
van dat Etablisfemcnc, noch in de Artikelen der

cpge-
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opgevolgde Capitulatie de minfte blijken worden
gevonden van kwaade trouw, of van zo verre
gaande nalatigheid, dat daar uit e'enige aftie te
gen hem VAN BOECKIIOLTZ zou kunnen wor
den geboren, maar dat hij VAN BOECKHOLTZ
veel eer dat alles heeft verrigt, wat volgens eed
en plicht, en naar mate van den hem overgelatenen tijd en de aan handen geweest zijnde midde
len , van hem konde worden verwagt, — wordt
als nog en zo veel nodig geconfirmeerd de Refolutie dezer vergadering van den 17. Augustus
II. en de daar uit geproflueerde provifioneele aanfchrijving aan de Ilooge Regeering in Indië, tot
opheffing van het effcft der Misfiven van het
voormalig Committé van den 9. Meij 1799- en
den 23. Maart 1800, voor zo ver de meerge
noemde VAN BOECKHOLTZ onder die provi
fioneele aanfchrijving is begrepen; en wijders,
op gronden van het gededuceerde bij het bovenftaande advis van den Fiscaal dezes Raads, en
met aggreatie van het geen bij voorlopige uitfpraak der Hooge Regeering in Indië ten zijnen
aanzien reeds was beflooten, uitwijzens de Refolutie van Commisfarisfen Generaal van den 3.
September 1796. verftaan, dat de gewezen Ge
zaghebber van Banda vKK^qois VAN BOECK
HOLTZ is onfchuldig aan de hem bij diverfe
gefchriften aangetijgde misdaden van kwaade
trouw

'
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trouw en nalatigheid, bij de verdeediging der aan
hem toebetrouwd geweest zijnde bezitting ; dat
dezelve mitsdien is emploijabel in den dienst van
dezen Raad; en dat hem te Batavia zullen wor
den goedgedaan de appointementen van Opper
koopman, te rekenen van den tijd, waarop al
daar in zijne zaak is uitgefprokenzullende zo
wel Gouverneur Generaal en Raaden van Indië,
als den veel genoemden VAN BOECKHOLTZ
worden geïnformeerd van deze dispofitie bij Ex»
traft van dit befluit, refpeótivelijk tot derzelver
narigt.
( Onderjlond,)
Accordeert met voorfz. Refolutie.
( was geteekent,)
S M I S S A E R T .

