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Laatste vertrek uit Texel 7-12-1654 
Volgens  DagBat 1659; p. 45 is de Koning David een fluit met een lastpoort 
 
Dagregister taiwan dl IV, p. 1 
Op Taiwan zijn eind 1655 4 stukken geschut van het schip gehaald, om het fort Zeelandia 
beter te bewapenen,  waarna het nog 16 over had 
 
Daghregister Batavia 1661; p 521  
Op 22-12 [1661] komen de Maria en de remedie uit Arracan met 150 slaven en slavinnen 
… de fluyt de Koning David die over Malacca herwaerts gesonden met 1900 car of 271 lasten 
rys, 71 slaven daer onder 4 vrouwen bedragende 10475:16 doch alhier noch niet 
verschenen, apparent door een orencaen verongeluckt  
 
NA 1.04.02 (VOC) 1238, p. 173 [scan 235] Gen Mis Gg en raden 26-12-1662 
Mettet selve schip [ ] sijn ons van Siam toegecomen den stierman ende 28: officieren ende 
bootsgesellen van de fleuyt de Coninck david die inde maendt april 1661 uijt arracan geseijlt 
sijnde met 271 lasten rijs en 71 lijfeijgenen achter gebleven en niet tevoorschijn gecomen is 
naet rapport van deselve luijden is de voorschreven fleuijt door hart weder ende ouderdom 
inde bocht van martavan daer sij de steven nae toe gewent hadden om te stranden omtrent 
1 ½ mijlen buijten de wal gesoncken ende te gronde gegaen met een nederlander die 
kreupel was ende hem selven niet en kon helpen ende 54: vande voorschreven lijfeijgenen 
maer de schipper ende noch acht nederlanders sijn naeder handt int dwaelen door de 
landen gestorven [174] door wat inciedenten de voorschreven fleuijt het aengeroerde 
droevige ongeluck over gecomen sij ende hoe de gemelte luijden nae een jaer omswervens 
ende door veel periculen miserie ende ellende uijtgestaen te hebben eijndelijck in Siam te 
recht gecomen sijn souw hier te lang vallen om te extenderen maer sullen ons dien 
aengaende gedragen aen het verhael dat daer van in het dagh register onder 26 november is 
gedaen vande 17 lijfeijgenen die nevens de voorschreven nederlanders gesalveert sijn, sijn 
met het voorschreven schip 10: man overgecomen de resterende seven slaven mettet eerste 
schip te volgen 
 
Wel aanwezig een rapport van Jan van Rijck het voormalige opperhoofd in Siam die met 
deze overlevenden in Batavia is aangekomen 
 
NA 1.04.02 (VOC) 1240, 1494v  [scan 1634]  
vrijstelling der Nederlanders van’t verongeluckte fluijt schip den coninck david, daer al veele 
maelen by den coninck doch alles door ’t wederhouden van Oja Pieschijt vruchtloos voor 
desen versoek om gedaen hadde gerelaxeert welcke geroerde nederlanders met de fluijt 
20en april a.o 1661 geladen met rijs en slaven uyt Arracan verseijlende door een seer 
viamenten storm inde bocht van Martavan sijnde geset sonder dat daer ijetwes als het leven 
van hadde konnen bergen aldaer met het schip waren gestrtant en alsoo naekt en bloot naer 



een geheel iaer omme swervinge in dat troubeleus land vol oorloge met groote armoede en 
gebrek van levensbehoefte, nu d’een en dan d’ander partije onderwerpelyk sijnde, 
miraculeuselijke indes Siammers handen waren geraekt en alsoo met den Coninck, sijnde de 
vordere acht waer onder de schipper in’t afcomen door geleden ongemak overleden .31. van 
de selve nevens de 17 stx slaven tot inde stad afgecomen met ordre van syne majesteyt 
omme met hare beneden verschijninge in onse handen [1595] soude gelevert worden, doch 
met sijn majesteyt het nemen van syne voorangeroerde joncke bewust was geworden 
[gevangen gehouden zonder communicatie met de loge] 
 
 
 


