
Vijandelijkheden bij de Westbroeck 
 
‘Dit dede d’extravagantie soo verre uytbarsten [er volgde zulke oplopende spanningen dat 
extreme maatregelen werden genomen, dat alle de Chinese huysdienaren geketent na de 
stadt gebragt, en ’t vercoopen van eetwaren aan de Hollanders verboden wierde alles onder 
voorgevinge dat deze luyden ’t opperhoofd afrieden het laeten boven comen der scheepen om 
daardoor occagie te hebben tot sluycken en fraudeeren der keyserlycke thollen’.  
 
[Daarna voeren de Westbroeck en een ander schip naar Fuhzou. De bewaking en 
andere de voorzorgsmaatregelen daar zouden resultaat gehad hebben, ware het niet 
dat] de ‘Chineese barquiers’  (bemanningen van scheepjes op de rivier) en de) 
 
‘wagtsoldaten, en selfs de dienaren van de hopoes (tollenaers) Comp[agnie]s goederen door alle 
mogelycke practiquen en op ’t laaste geweldelyck ontvreemd hadden, waar van in ’t overgaande 
daghregister verscheyde manieren aengehaalt staan, als ’t losbreeken der schotten om by de 
gestorte peper te comen, ’t weg dragen in beulingen onder hare wyde rocken, ’t overgeven van 
haere gevulde ryspotten, boven met rys bedeckt etca dat nogh niets is in vergelyckinge van 
d’assurante [brutale] diefstallen tusschen den 7. 8. en 9e february aende vaartuygen yder boven 
een officier met 3 Nederlanders versien, en onder ’t beroep van de fluyt Westbroeck op stroom 
leggende, gepleegt. 
 
Op welcke tyt [toen hebben] de barquiers met hare medestanders geweldelyck de volle sacken 
met peper aen touwtjes vastgemaackt, buyten boord geworpen, opgevist en in een wangkang 
[kleine jonk]  dat daartoe expres lag geborgen […], waar tegens de toesienders haer opposeerde 
en op de gemaakte alarm hulpe de gewapende chaloup van Westbroeck becomende, wierden 2 
sacken met natte peper van 7. gestoole door d’onse agterhaalt drie van de voornaamste 
handdadigers gevat, en aen Westbroeck verseekert, ondertusschen ontstond tusschen 
Comp[agnie]s dienaren en de Chinesen een swaren stryd, in welcke de matroos Quack met de 
houwer inde vuyst apparent dooreen onverwagte slag overboort raackte en verdronck, welcke 
aenslag de tweede wagt by de Chineesen hervat en door d’onse geweldelyck geweert zynde 
bequamen wy nogh 6. gevangens.’  
 


