Omstandig Verhaal van de
GESCHIEDLNISSEN en LAAKEN
HET

KERKELYKE ofte den GODSDIENST
Betreffende , zoo in
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Als in alle de EYLANDEN, daar onder behoorende,
Van de Oudste Tyden af tot nu toe,

Benevens een Fraaye Verhandeling der BOOMEN, PLANTEN, HEESTERS, enz.
Als ook der LAND-DIFREN, VOGELEN, VISSCHEN, HORENKENS,
en ZEEGEWASSCHEN, in en by dezelve Eylanden vallende ;

Mitsgaders een Naaukeurige Beschryving van
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En de EYLANDEN, onder die Landvoogdy begrepen,

Als ook der Fylanden TIMOR, en SOLOR, CELEBES, ofte
MACASSAR, BORNEO, en BALI,
Mitsgaders van de Koningryken

TONKIN, CAMBODIA,

en SIAM,

Benevens een Verhaal der ZAAKEN, in de voornoemde Eylanden, en Koningryken, tot nu toe voorgevallen ;

Met zeer nette Prentverbeeldingen, en Landkaarten verrykt
DOOR

RANCOISYALENYYN,

Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in AMBOINA, BANDA, enz.
DERDE DEEL.
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VOORBERICHT

Van den SCHRYVER aan den
DLOCEILENLEEER.
Anneer wy eerst besloten hadden dit Werk te laaten drukken,
en in’t licht te geven, maakten wy , op ’t geen ’er van ’t zelve
veerdig lag, op zeer goede gronden staat, dat het tot ontrent
a
* duizend vellen uitloopen zoude: maar na dat de wereld, by de
aflevering van ons Plan, nu gezien had, wat zaaken het zelve vervatten
zoude, zyn veele Heeren van aanzien daar door aangezet, zommigen op
myn nader verzoek, doch de meeste- uit eygen neiging, om dit Werk met
a

al het fraaye, dat over deze en gene Indische stoffen onder hen was berustende, nog verder op te cieren, en zoo volmaakt, als ’t mogelyk was, voor
den dag te doen komen.

Deze Heeren, verscheide Papieren van belang bezittende, welke buiten
alle tegenspraak tot de volmaaking van dit Werk behoorden, en een groot
cieraat daar aan zouden toebrengen, hebben de goedheid gehad van my de
zelve zeer edelmoedig by te zetten , waar by ook zommigen van haar
Wel-Ed. verscheide fraaye Teekeningen, en zeer nette Kaarten gevoegt
hebben, welke anders al mede zouden hebberi verborgen gebleven, en die
nu aan dit Werk daarom te grooter luister geven , om dat ik die uit zoo
echte handen, en van Heeren bekomen hebbe, die niet alleen veele jaa-

ren in Oostindien doorgebragt, maar daar ook in 't Hoogste Gezag, of als
Landvoogden, of als Directeurs, de voornaamste Landvoogdyen en Directien der E. Nederlandsche Maatschappy bestierd, ende daar door meer

gelegenheid, dan anderen, gehad hebben, om veele zaaken, tot dit Werk

behoorende, te doen opbaggeren, en ook verscheide Teekeningen, en
Kaarten van deze en gene Landstreeken, over welke in dit Werk gehandeld word, te doen opstellen, daar men anderzins, wat moeite men ook
mogt aangewend hebben, noit meester van zou hebben konnen worden,
ten ware men, gelyk my nu zonderling gelukt is, die van zulke Heeren
had weten te krygen.

Om nu nog verder te toonen , welke Heeren zich aan de volmaaking
van dit Werk hebben laaten gelegen zyn, en van welke ik zoo veele fraayig-

heden en cieraaden, die ’t zelve een onwaardeerlyk gewigt byzetten, bekomen hebbe, het zyn de navolgende.

Aan de Ed. Heeren Mattheus en Elias van den Brouke , zalrs. als de
oudsten in jaaren, en tyd, geven wy den voorrang.

De eerste, welke veele jaaren op de kust van Malabar, maar voor al
als Directeur en Extraordinaris Raad van Indien in Bengale gelegen, doch
naderhand als Ordinaris Raad van Indien lang op Batavia den Grooten

Raad van Indiën by gewoont heeft, en ook als Commissaris aan Kaap der
*

Goede

VOORBERICHT.
Goede Hoope geweest als Zeevoogd van onze Retourvloot in ’t jaar
1670. in ’t Vaderland aanlandde, en daar na in den Oudraad en Burger-

meester der Stadt Dordrecht, mitsgaders Bewindhebber der Oostindische

Maatschappy ter Kamere van Amsterdam geworden is, bezat veele fraaye
Papieren van alle die Landen, behalven dat zyn Ed. ook die cierlyke en
nette Kaart van Bengale heeft doen opstellen.

De tweede Heer, Elias van den Brouke, heeft lange jaaren op de kust
van Choromandel gelegen , en is ook als Gezant in Pegu geweest, waar
door zyn Ed. mede verscheide zeer nette en egte Papieren van die Landen
bekomen heeft, welke my in 't beschryven van dit Werk een grooten dienst
gedaan, en my ontrent veele zaaken grootlicht hebben gegeven; hebbende

zyn Ed: na zyne te rugkomst in ’t Vaderland ook in den Oudraad der voornoemde Stadt Dordrecht zittinge gehad.
Deze schriften nu van haar Wel-Ed., zyn my door den Heer en Mr. Johan
van den Brouke, zoon van den Wel-Fd: Gestr. Hr en Mr. Mattheus van
den Brouke, in zyn leven Borgermeester der voorgemelte Stadt Dordrecht,
en Bewindhebber der Oostindische Maatschappy ter Kamer Rotterdam,
met zoo veel gulhertigheid en genegenheid overhandigd, om my van de
zelve, zoo lang het noodig was, te bedienen, dat ik zyn Ed: noit genoeg
voor deze goedheid dank zeggen kan.

Onder de verdre Heeren volgt in rang de Ed: Heer Willem Adriaan van der
Stel, welke veele jaaren Landvoogt van Kaap der Goede Hoope geweest is,
en my verscheide Papieren en echte Teekeningen van dat Land, zoo van
zich zelven, als van zynen Heer vader, den Ed: Heer Simon van der Stel,
zeer gunstig heeft
welke ook veele jaaren aldaar Landvoogt was

gelieven by te zetten , behalven dat zyn Ed:, mitsgaders zyn Edf zoon,

de Heer Marcus van Weert, my ook gelegenheid gaven , om die fraaye
Teekening van Amboina uit handen van den jongen Heer Simon van der

Stel, zoon van den Ed. Heer Adriaan van der Stel, in zyn leven Landvoogt
van Amboina, en Extraordinaris Raad van Nederlands Indien, te bekomen,
waar by de Heer van Weert my ook eenige Mogolsche Teekeningen over-

handigd heeft. Daar beneven hebbe ik van den Heer van der Stel de Teekeningen van de plaatzen op Madagascar en ’t Eiland Mauritius bekomen.
De verpligting, welke ik aan deze Heeren hebbe, in opzigt van haar
Ed: gulhertige aanbieding, om myn Werk met alles, wat in haar Ed: vermogen was, op te cieren, is zoo groot, dat ik erkenne haar Ed. grooten
schuldenaar in dezen te zyn.

Over Macassar, ende de zaaken daar toe behoorende, heeft my de Heer
Cornelis Beernink, Heer van Outhuizen, Proost van St. Jan, te Utrecht,
enz. enz. alles wat ik wenschen konde, met een zonderlinge genegenheid

medegedeelt, en daarenboven, niet tegenstaande de gewigtige zaaken, die zyn
Wel-Ede dagelyks van zyne Proosdy aan de hand heeft, zich nog menigmaal verledigd, om my over veele byzonderheden, tot die stoffe behoo¬

rende, by brieven een net bericht te geven. Een dienst, en beleefdheid,

die ik altyd met veel dankbaarheid erkennen zal, gelyk mede de eere, die
my

VOORBERICHT.
my zyn Wel-Ed: by een byzondere uitnoodiging op Meydrecht, en be¬
leeft onthaal aldaar en aan den Uithoorn, geliefde te doen; alwaar ik
gelegenheid had, om over veel zaaken met zyn Ed: mond aan mond zeer
omstandig te spreken.

Geen minder dienst heeft my de Ed: Heer Daniel Bernard, welke ettelyke jaaren Landvoogd van Choromandel geweest is, met zyne Papieren
over die Landvoogdy gedaan, gelyk zyn Ed: my ook by verscheide brieven
over die stoffe zeer veel licht heeft gegeven, voor welke ongemeene en zeer
gulhertige beleeftheid ik zyn Ed: mede veel dank zegge.
Wegens Malabar heeft my d’Ed. Hr. Adam van der Duyn, zalr. voormaals
Bevelhebber dier Kust, mitsgaders van Jaffenapatnam en Gale op Ceylon,
de Plans van de Steden en Vestingen dier Landen, kort voor zyne dood,

met veel genegenheid doen overhandigen, waar voor ik zyn Eds. gedagtenisse geenen minderen dank schuldig blyve.
Ook zal men in dit Werk verscheide zaaken ingelast vinden, welke uit
de Papieren van den Ed: Heer Joannes van Steeland, in zyn leven Extraordinaris Raad van Nederlands Indien, en Landvoogd der kust van Choromandel, gekomen, en my door myn Heer zyn zoon toegezonden zyn.
Over Ceylon heeft my de Ed:. Heer Cornelis Joan Simons, gewezen Ex-

traordinaris Raad van Nederlands Indien , en Landvcogt van dat groot
Gewest, alles, zoo van de tyden van den Heer van Goens af, als van
zynen tyd, met een ongemeene liefde voor myn Werk , toegezonden,
en verder over alles, waar in ik zyn Ed: goeden raad en bericht vereischte,
my by veele brieven, een groot licht gegeven, waar over ik zyn Ed: zeer
verpligt ende dankbaar hoewel ik aan den voornoemden Heer Joban van

den Brouke wegens ’t geene zyn Ed: my over Ceylon bygezet heeft, ook

zeer veel schuldig ben.

Ook agte ik my zeer verbonden aan den Ed. Heer Ewout van Dishoeke
gewezen Ordinaris Raad van Indien, Directeur in Bengale, en Zeevoogt
der Retourvloot in ’t jaar 1725. welke my die fraaye Teekening van onze

Logie op Hougly in Bengale zeer gunstig heeft gelieven me te deelen.
Over de zaaken van Japan hebben verscheide Opperhoofden, en andere
Raadspersoonen van dat Comptoir, my alles, dat ik fraais daar van opgeve, met een groote zugt voor myn Werk, alzoo zy in den grond daar
over oordeelen konden, behandigd.

Buiten deze gemelde Heeren zyn ’er nog verscheide anderen, hier te
Lande, de Hoogste Ampten van Staat bekleedende, die my veele fraaye
Teekeningen hebben gelieven toe te zenden uit agting voor dit Werk

onder welken ik den Hr. en Mr. Jacob van Oudenstein, Burgermeester der Stade
Alkmaar, enz. niet kan voorby gaan, maar my ten hoogste verplicht achte
myne dankbaarheid aan zyn Wel-fd. Gestr. alhier te bewyzen, voor veele
echte Papieren en Teekeningen ons door zyn Wel-Fd. Gestr toegekomen; ook

kan ik niet nalaaten hier te melden , dat de verstandige en uitmuntende verzamelaar van alles dat fraay is, de Hr. Simon Schynvoet, my met zeer veele

Mogolsche en andere Teekeningen, als ook met veele fraaye Kaarten, meest

daar te Lande opgestelt, een ongemeenen dienst gedaan heeft.
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Zoo veele Heeren van de eerste Rang, en van ’t hoogsteGezag zoo in Indien,
als in ’t Vaderland, geweest zynde, brengen veel gewigt toe aan de Papieren,
welke haar Wel-Ed. my overhandigt, en zoo gunstig geleent hebben gelyk die Papieren weder een ongemeenen luister en cieraad aan myn Werk geven, van welke zoo dit berooft gebleven was, zoude het zeer veel van zyne

waarde by alle verstandige Luiden hebben moeten verliezen, daar die het
zelve nu zoo volmaakt doen te voorschyn komen, dat het een yders lust tot
het zelve op zulke onwrikbaare gronden moet uitlokken, behalven dat het

noit uit betere handen, dan die der gemelde Heeren, zoo volmaakt kon
gelevert worden ; om welke onwedersprekelyke redenen ik oordeele , dat
den Liefhebberen groot ongelyk zou geschied zyn, indien ik hen dezelve
niet medegedeelt hadde.
Dit is dan , waarde Lezer, de reden , waarom dit Werk byna 200

bladen meer, dan wy in 't eerst gegist hadden, en zoo veel vellen Plaatwerk,
beslaat; maar ik twyffel niet, of de stoffe zal den Lezer immers zoo veel,
als my bekoren, en by hem van geen minder noodzaakelykheid, dan zy
my voorquam, geschat worden, weshalven ik vast stelle, dat hy 'er veel
genoegen in zal neemen, als hy maar overweegt , wat een schat van fraaye
en echte zaaken, daar men volkomen staat op maaken kan, om de handen

daar zy uitgekomen zyn, en hoe veel nette Teekeningen en Kaarten meer
als hy anders zoude gehad hebben, hy nu bezitten zal.
Vaar dan wel, bescheiden Lezer, ende verlustigt U in alles, dat U dit

doorwrogt Werk uitleveren zal, en zyt verzekert, dat, gelyk het altoos van
groote agting by Luiden, die Indiën in den grond kennen, wezen zil, het
ook veel nurtigheid en vermaak zal bybrengen aan die genen , die deze
Landen noit bezogt hebben; alzoo zy daar uit een volkomen kennis van dit
gezegend deel der wereld, en wat daar verder toebehoort, bekomen zullen.
Ook twyffel ik niet, of alle Mannen van Letteren en ervarenheid ontrent
de zaaken dezer Gewesten, zullen van ons, en van ons werk, met zoo veel
bescheidenheid oordeelen, als de wydluftigheid van zoo grooten beslag van
redelyke Luiden eischt,zoo 'er hier of daar door my mogt misgetast

zyn; hoewel ’t alle geen misslagen zullen zyn, die deze of gene onkundigen
dikwils daar voor zouden rekenen, aangezien wy niets zonder rype over-

weging, en naaukewrige navorsching, op het papier gebragt hebben, waar
op de Lezer ten vollen kan gerust zyn.
Dit hebbe ik noodig geagt voor af by de uitgave van deze laatste Deelen, te berigten, niet twyffelende, of dit zal den Lezer vergenoegen, en

ontrent het beslag van dit werk ten vollen gerust stellen. Waar mede ik
blyve met veel agting,

Zeer Bescheiden Lezer,
UED. Volveerdige Dienaar

FRANCOIS VALENTYN.
’sGravenhage den
31 Mey 1726.
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OMSTANDIG VERHAAL
Van de
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Tot het

KERKELYKE
Of tot den
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Behoorende , zo in
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Als in alle de Eilanden in het voorgaande Deel gemeld,
van de oudste tyden af tot nu toe voorgevallen.

EERSTEBOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.
vy Ericht wegens de zaaken van den Godsdienst. Die hier van oudsher driederlei geDweest is. De Heidensche. Die zich van een spreckwyze van de Son, en Maan,
ontleend, bediend. Hare opper- en mindere-Goden. Steenen als Goden geeerd. Als
ook Boomen, enz Hunne Marels. En der zelver bedryf. Waar men die nog vind.
Van den dienst der Manipeesen. Van de Goden, of Duivels, door die van Honimoa,
Noessalaoet, &amp;c. gediend. Van ’t Feest des Hemels. Van eenig byzonder geslagt. En
verscheide andere, daar uit spruitende. Van ’t Feest des Hemels van eenig Dorp,
Waarzeggers, en Wichelaars. En hunne goede en quade voorteekenen. Vermogen dezer
Wichelaars, en hun listig hestier. Andere voorteekenen. Wat voor dieren zy tot offerhanden gebruiken. Hun afgods-Tempelkens. Oude overlevering der Soyaneesen. Het
verdere hunner offerhanden betreffende. Weten van geen vasten-dagen. Hunnen Eed.
En die der Chineesen. De Matakauw der Amboineesen, of als een Eed-sweering, of

als een middel van besweering gebruikt. Straf over diefstal. List der Wichelaars.
Verbonds-Eed van die van Honimoa. Met wat onderscheid by die van Noessalaoet gebruikt. Verbonds-Eed der Cerammers. Besnydenis der Amboineesen. En noodzakelykheit daar van. Seldzame gedagten der Inlanders wegens hunne ziekten. Wonderlyk

middel, om die weg te nemen. Pleitelykheden omtrent de Visscheryen, de Jacht, en

omtrent andere zaaken. Hoe die van Nallahia de Afgoden dienen. Afgodery van die
van Siri-Sorri, en van de Noessalauwers.

behooren, zo gaan wy nu over , om van

Bericht

A dat wy nu tot hier toe

egens

AMEOINA ook in zyne

de zaaken van den GODSDIENST

de za-ken

voornaamste bedienden ge-

tespreken.

van den

zien , en alles aangemerkt

Gods

dienst.

Zy is niet altyd een en de zelve, maar

hebben, ’t geen wy tot de na de verscheidenheit der tyden ook ver-

volslage beschryving des zelfs meinen te scheidenerlei geweest.
III. DEEL.

Daar

AMBONSCHE ZAAKEN

2
Die hier

Daar zyn 'er tot nu toe nog drie be¬

van ouds-

kend, de Heidensche, Mohhammedaan-

her drie-

sche, en de Christelyke Godsdienst.

derlei ge-

weest is.

Deze eigen spreckwyze ontmoet ik
ook in zekeren Brief, die aan den Koning

De oudste van deze is de Heidensche,
van welke men nu nog de overblyfzelen
op’t groot ciland Ceram, en op Boero,
zoo onder de Alfoereezen, als onder

van Cambodia in’t jaar 1672. door den
opper-Landvoogd van Indien, de Heer,
Johan Maatziiker, geschreven wierd,

waar in hy van de opregte genegenheit

van den Koning tot zyn Edelheid, en

deze en gene Strand-volkeren aldaar, de Raaden van Indien, zyn zucht tot
heeft.

vrede en vriendschap met hen tot onderVolgens dit Heidensch Geloove eerden ling welvaren van beide die Natien sprezy, in hunne onkunde en blindheit, als kende, wenscht: Dat den Hemel geven
densche.
pper-Goden, den Hemel, en de Aarde, wil, dat ze zoo lang mag duuren, als de
en baden in den Hemel ook de Son, Son en Maan hare lichten aan de menschen

De Hei-

Maan, en Sterren aan.

Schoon zy deze voor opper-Goden

hielden (by welke zy ook gewoon wa-

zullen geven.

Zy ontzetten zich niet alleen over die
glans-ryke Hemel-lichten, en over het

ren te zweeren) zoo stelden zy vast, dat gansche heir des Hemels; maar baden
dic het bestier der zaaken hier beneden, ook met de zelve eerbied de Aarde aan,
of aan deze en gene Duivels, of wel aan te meer, alzoo zy, het Aardryk menigde zielen van hunne verstorvene voor- maal zeer sterk onder zich voelende be-

ouders, aanbevalen, gelyk zy ook de wegen, daar uit vaststelden , dat dit niet
gewoonte hadden, om ten eersten tot de anders, dan door zekere Godheid, diens
zelve, als Middelaars tusschen hen, en oppermacht zich over de aarde en des

de opper-Goden, hun toevlucht te zelfs inwoonders uitstrekte , geschieden kon.

nemen.

Dat zy iet Goddelyks en onbegrypelyks
in 't beschouwen van den Hemel, en al

Dewyl zy nu van ouds vast stelden. Hun op-

dat de opper-Goden zich met de dingen

per en

die heerlyke Hemel-lichten vonden, is der Aarde niet eigentlyk; maar alleen indere
niet te verwonderen, alzoo dit de Goden door bemiddeling van zekere Duivels,Goden.
der beroemdste en verstandigste volkeren en Geesten, en voor al door die van
der aarde geweest zyn.

Die zig

hunne voorouders, bemoeiden, en dat

Zoo groot en heerlyk de Son, en zy derhalven al hun nooden en beden om

van een

Maan boven de andere Hemel-lichten hulpe, door hen aan de zelve moesten be-

spreek-

hen uiterlyk schenen te zyn, zoo veel te kend maken, alzoo hadden zy ook ver-

wyze ,

grooter was ook de eerbied, die zy ne- scheide plaatzen, daar zy gewoon waren.
vens veel andere, ja de meeste volkeren volgens opgave der Wichelaars, of wel
van ’t Oosten, daar voor van ouds had- volgens eigen goeddunken, deze Nitoe ’s,
den, en nog hebben, gelyk ook, om de of Duivels (die zy in de later tyden na
bestendigheit van hunne verbonden in het doorbreken van den Mohhammevolle kracht uit te drukken, de Konin- daanschen Godsdienst ook wel Sjeithans,

van de

Son, en
Maan,

ontleend,

bediend.

gen en Vorsten aldaar gewoon zyn dit
gemeenelyk met deze spreekwyze, zoo

en Diin ’s noemden) of de Geesten van
hunne voorouders aan te bidden, en om

lang de Son en Mane zyn, uit te drukken
Een oude Oostersche spreek-wyze, van

hunne hulpe en voorspraak te verzoeken.

Zy waren gewoon zekere groote vier- teenen
welke zich David in den LXXII. Psalm, kante steenen, hoedanige ik verscheideneals Go¬
vers f. bediend, daar hy zegt: U zullen boven op hunne gebergten gezien hebbe, den, geeerd.
vreezen, zoo lang de Son en Mane zullen groote cere aan te doen.
zyn, een geslachte der geslachte. Gelyk hy
Dat zekere steenen van ouds zondervers 17. daar op ook ten deelen zinspeelt, ling geeerbied, en als plaatsen van Godsals hy zegt : zoo lang als 'er de Sonne zal dienst gebruikt wierden, blykt ons mid-

zyn, zal zynen naam voortgeplant werden,

dagklaar uit gewyde en ongewyde

dat is, altyd, en zonder ophouden.

schriften.

Ik ontmoet die zelve manier van spre-

Gen. XXVIII. vers 18. leze ik van Ja¬

ken ook by Ovidius in zyn Minnedich-

eob, dat hy die steen, op welke hy, van
ten, in't 1 Boek, en 15 Dicht, na- Ber-Scba na Haran gaande, zich als op
mentlyk :
een hoofd-peuluw ter neder gelegt, en

Nulla Sophoclco veniet jactura Cothurno,

waar op hy die seldzame droom gehad

cum Sole &amp; Luna semper Aratus crit.

had, tot een opgerecht tecken zettede,
olie daar boven op goot, en in ’t 22 vers

Dat is:

zeide : En deze steen, dien ik tot een

De toon van Sofokles zal nimmermeer verdorynen,

Aratus zal zoo lang als 't Son- en Maan¬
licht schynen.

npgerecht tecken gezet hebbe WB. zal een

huis Gods wezen. Ook noemde hy die

plaats, gelyk wy vers 19 zien, Beth-El,

dat is, 't Huis Gods.
In

VAN DEN CO DSDIENST.
In de Areopagus van Athene, de oud-

3
alzoo meine ik, dat al de dienst en eer-

ste Recht-bank van Griekenland, die

bied der Grieken, en van hunne latere

eenigen tyd onder den blaauwen Heme

navolgers, voor den Eiken-boom hier van

was, waren twee Silvere banken , van

daan alleen zyn oorspronk genomen heeft.

Plinius zegt in zyn VI. Boek, 5 Cap
welke de eene vogis de steen des ongelyks,
waar op de beschuldiger zat, en de an- dat de boomen de Tempels der Goden,
en byzonder de uitstekendste waren. Dus
dere dveidela de steen der onbeschaamd
heit, genaamd wierd op welke de zegt hy in zyn XIII Boek, 5 Cap. dat
schuldige zat. Deze plaats wierd namaal. de Ceders veel tot de statuen en beeltenisdoor een Tempel overdekt, en als een sen der Goden dienden.
Even zoo nu dienden in de oudste tyGods-huis gebruikt.
Pausanios zegt Lib 7. van Achaja, dat den de groote en hooge Waringin- of
'er by de Stad Pharos omtrent het beeld Pitsjaar-boomen voor verblysplaatzen,daar
van Mercurias dertig vierkante steenen de oude Amboincezen hunne Goden ginwaren, waar op de naam van ieder God,
gen eeren, dienen, en raadvragen; niet, om
even als in Arcadia, geschreven stond; dat zy die boomen zelf als Goden aanen dit, voegd hy 'er by, om dat by de zagen, maar om dat zy die hielden voor
oudste Gricken enkele steenen dienden plaatzen, daar zich hunne Nitoe’s, en
om de Goden te verbeelden.
Bosch-duivels, of de Geesten van hunne
De Romcinen hebben van Pessinunte

voorouders, onthielden, en daar zy wil-

een ruwen steen aangenomen, dien zy als
Dus baden de oude Amboineezen ook

den gediend, en raad gevraagd zyn.
Zy waren van oordeel, dat de zielen
van hun overledene voorouders, niet al-

zekere groote steenen aan, niet, om dat

leen na hun dood nog leefden, maar dat

zy die eigentlyk voor Goden hielden,

zy ook zagen, hoorden, en wisten, al

de moeder der Goden aanbaden.

Als ool
de booinen

maar om dat zy vast stelden, dat hunne

wat 'er in de wereld omging, en dat zy

Nitoe’s, en Bosch-duivels, zich daar
onthielden.

nu en dan wel eens, ’t zy met een
lichaam, ’t zy als een schim, aan hen

Even zoo hadden zy ook veel eerbied
voor de groote Eiken-, Waringin- en

hier of daar, dog egter maar voor een
korten tyd, verschenen, en zich, voor-

Pitsjaar boomen.

al of onder die boomen, of op die groote

Dat de groote boomen van ouds Tem
pelen der Goden waren , is den lief heb
beren der oudheden zeer wel bekend.

Het is zeker, dat de Thuinen, en

steenen, of ook wel omtrent hunne Gra-

ven, onthielden, waarom zy ook gevoon waren nog lang na der zelver
dood, en by voorvallen van ziekten, en

Bosschen daar al mede voor gedient heb-

andere ongemakken, ten eersten spys en

hebben. Het Bosch dat Abraham te Ber-

drank, als ook Flambeauwen, na de Gra-

Scba plantte, diende mede daar toe, al-

ven der zelve te brengen, om de zielen hier

zoo hy daar den nacm des Heeren, des

mede te eeren en te verlustigen, schoon

eeuwigen Gods aanriep. Gen XXI. 33.

zy de spyze en drank zelf oppeuselden.

Wat agting de hooge Eiken, Cederen.
en andere hooge boomen by de ouden
hadden, is uit allerlei Schryvers overvloedig bekend.

Behalven deze plaatzen , daar hun Hun

afgodische Duivels-diensten gepleegd Marels.
werden, heeft men van ouds op Ceram,
en elders, gehad (gelyk die nu nog onder

Van de Eike leze ik allereerst met op-

de Alfoereezen alomme zyn ) zekere Dui-

merkinge Gen. XVIII; 1, dat de Heere

vels-Tempels, die zy Marels, of ook
wel Toetoe-wo, en Masale, noemen.

Abrabam verscheen aan de Eiken bosschen van Mamre. Dit meine ik heeft veel

aanleiding tot het eeren van den Eiken-

boom gegeven. Ook Gen. XXXV. 4

In deze Tempels, van Gabba-Gabba
gemaakt, geven de ouders hunne kinderen, eer zy twaalf jaaren oud zyn, aan

en 8. dat Jacob de vreemde Goden, &amp;c

de Priesters over, om in dien Duivels-

onder de Eike by Sichem verborg, en
dat Debora, de voedster van Rebecca

dienst onderricht te werden. De Tem-

pel zelf, die diep in ’t Bosch, en onder

begraven wierd onder aan Beth-El, onder die Eike, welker name hy Allon

is buiten dien zoo donker getimmerd,

Bachuth noemde. Beide die zaaken, juist

en van zoo weinig lichten en kleene ven-

het donkerste geboomte geplaatst werd,

onder zoo een Eiken-boom verricht

sterkens voorzien, dat het onmogelyk is

wilden zekerlyk iet zonderlings te ken

te zien, wat daar in omgaat.

nen geven.

Jus. Vl: 11. zie ik, dat de Enge
des Heeren quam, en zich onder de Eike
zettede. Gelyk dit nu aan de Joden een

De Priester, de groote Maoewen genaamd, neemt de kinderen van de ouders

maar over, zonder dat zy iets in den

Tempel zelf beschouwen mogen, of

eerbied voor den Eiken-boom, meer dan

konnen, alzoo ’er maar een Flambeau

voor andere boomen, ingeboezemt heeft,

dag en nacht buiten de zelve brand.
A 2
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Pas na ce overgave van hunne kinde- bezeten wierd, en razende daar op looren hooren die ouders een afgrysselyk pen, en antwoord op hare vragen geven
gehuil, en gejammer, en zien ook ver- quam.
Als men nu recht van de Goden der
scheide Pieken, daar ’t bloed by neer

druipt, door het dak steken, dat hen Amboincezen spreeken zal, zoo is het
kan doen denken, dat de kinderen ver
moord worden; hoewel zy die, na dat zy

wel in 't algemeen waar dat zy den Hemel met het heir des zelfs, en de Aarde,

er drie maanden in geweest zyn, wederom als hunne opper-Goden aanmerken, den
krygen.

leder van deze kinderen krygt dan een

zelve dan eens den Hemel en de Aarde,
dan eens met de naam van Heere, dan

eens met den onzekeren naam van Hy,
op eenige beeltenissen gebrand zyn, en aanspreken, en dien ook voor den
waar aan eenige snoertjens met Kopere Schepper en bestierder van alles houden;

geschilderde stok van dun wit Riet, waar

Chineesche Penningen zich vertoonen. maar omtrent de mindere en hunne midIk heb nog verscheide van deze stokken del Goden, of Duivels, die zy eeren en

in’t jaar 1687, wanneer ik op Caibobo

aanroepen, verschillen zy weer zoodanig

was, gezien, en ’er zelf eenige van gehad; van den anderen, dat niet alleen ieder
eiland, en dorp, maar zelf ook veel
dog ben die nevens verscheide andere
selazaamheden in’t jaar 1695, by myr huisgezinnen in de zelve, hare byzondere
t'huiskomst, op 't Oost-Indisch-huis te Goden, zoo in naam, als in gedaante, en
Rotterdam quyt geraakt, alwaar zy door verbeelding, hebben.
Om ze allen te noemen, is onmogelyk,
deze of gene bedienden verdonkerd zyn.
Als deze kinderen nu weer t'huis ge- maar wy zullen ’er eenige met hun naa-

zonden werden, konnen zy gaan nog
spreken, en moeten dat als eerstgeboorne

kinderen weder leeren ; ook weten zy

men opgeven.

Op de eilanden Honimoa, en Noessa

Van de
Goden, of

Laoet, had ieder dorp de zyne.

niets, van ’t gene zy gezien hadden, of

Die van Oelat noemden hunnen Dui

wat hen daar bejegend was, te verhaa-

vel Moetoeva Paunoessa Nitoe Amaboetai

Duivels

door die
van Ho-

len. Daar na werden zy met eenige geele dat is, den ouden man, de schaduwe des nimoa,
Verw, en met welriekende Salven be¬ Eilands , den Duivel van de huid de. enz. ge¬
diend.
streken, en gaan hun dorp rond zich dorps.
vertoonen, en eenige gaan Gong ’s, Klee

Waar
men die

nu nog
vind.

Even zoo hebben ook de andere dor-

den, enz. bedelen, om die daar na met

pen aldaar hunne byzondere Duivels met

dien opper-Priester te deelen.

naamen, die ieder hunne beteekenis heb-

Voornamentlyk vind men deze Tempels, en dienst der Heidenen (by de
Wester-Cerammers, Patan genaamd) br

ben. Als de een den Duivel der jonge
dochters, een ander weër den Duivel van
’t nieuw dorp, een ander den Koning Sa-

hunne drie groote Kapiteins, Macoeressi, niane , of den ouden Krygs-held een ander
Manoemeten, en Toepasauw, die ook, ten

weer Nitoe Labba, den Win-Duivel, den

teeken dat zy tot dezen dienst behoo¬

Duivel, die de Pinang onderzoekt , den

ren, eenige swarte plekskens op de borst Klip-Duivel, en wat dies meer is.
afgestippeld hebben.

By die van Noessa Laoet hebben die

Deze hebben drie groote Marels ge- van ’t geslacht, Apoepoewa genaamd,
bouwd, waar in hun Duivels-dienst ge- een byzonderen Afgod, dien zy alom-

pleegd werd; maar gelyk Radja Siseoeloe me, daar zy woonen, ’t zy op Noessa
Laoet, ’t zy elders, afzonderlyk, of
pen werd, om dat hy deze swarte pleks maar alleen dienen, en Hayacka noemen.
Gelyk nu ieder dorp byna zyn eigen
kens niet heeft, (hoewel hy anders ook
tot hun groote vergadering niet geroe

Duivel, of Afgod, heeft, alzoo verook Radja Sahoelau daar niet toe, gelyk schillen zy ook geweldig in gedaante.

van hun- Geloof is) alzoo behoord

hy ook geen Marel gebouwd, of plekken op de borst heeft.
Die van Manipa eerden van ouds
Van den
hunne Goden ook eerst in de digtste
dienst der
Bosschagien; dog naderhand verscheen
Manigeenen.

Een van de afschuwelykste was den

Afgod, dien van ouds die van Way,

onder de gedaante van een groot houte
beeld, vertoonende den rechten Priapus
der ouden, en met een groote Manne

hen (zoo zy zeggen) by Tomoewaroe lykheit afgebeeld, dienden.
een vrouw uit zee, Hoewanoy genaamd,
Deze snoode Afgod wierd niet alleen,

die hen den ganschen Duivels-dienst ge toen zy nog Heidenen waren, van hen
leerd heeft, te weten, dat zy een hooge gediend, maar in’t jaar 1656. heeft
Baiicoe, het Duivels-huis genaamd, ma¬ zeker Korporaal, die op Way lag,
ken, en veertig vrouwen daar op zoo ten tyde van de Heer Arnold de Vlaming
lang danssen en zingen moesten, tot een zulk eenen Afgod aldaar, zeven voevan de vrienden van den stichter der ten groot, met een Mannelyk teel-

Baileoe, of des Tempels, van den Duivel lid, wel twee spannen lang , wreed
van
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van gezigt, en spits van knevels, ont- Gongen, Kleeden, &amp;c. tot dit Feest te
dekt, zonder dat men oit te voren

brengen, die dan met malkanderen wak-

daar af gehoord had, alzoo zy hem in een

ker na Tief, en Gong zingen, danssen,

ontoegankelyken schuilhock , waar by

springen, eeten, drinken, en vrolyk

eenige Piessang-boomen geplant waren,

moeten zyn.

verborgen hadden. Hoe daar mede ge-

handeld wierd, en wie daar aan schuldig
waren, en hoe die lieden gestraft zyn,
zullen wy onder dat jaar in 't beschryven
van de Christelyke Godsdienst, om geen
onnoodige herhaling van een en de zelve

zaak te doen, aanhalen.
Dat dezen Afgod ook by andere op ’t
eiland van Amboina gediend, en geeerd
wierd, bleek my op zekeren tyd uit een
verhaal van den Grave van Sova, die

my zeide, dat zy zoo een Afgods-beeld
op de Coracora van Sova in oude tyden

Na deze vreugde moet zeker man met
een hakmes in de hand, en een jonge
dochter met een Gorgelet al danssende,
tsjakalilende, en zingende, van veel an-

dere gevolgd, na ’t strand gaan, die,
even als zy, zingen, danssen, op Gong
en Tief slaan, en zeer vrolyk zyn, tot
zy op ’t strand komen, om water in te

scheppen, dat zy in 't dorp brengen,
waar mede ’t kind op ’s moeders schoot
gewasschen, en waar na dan weer zoo
gedanst en gezongen moet werden, tot

en dien zy als den God, die hen voor-

dat de vrouw, uit de kraam-kamer voor
den dag komende, zich met dat water
ook reinigt, zich net met al hare kleinodien opschikt, en met hare Goude
ketens om den hals, arm-ringen aan de

spoed op zee, en overwinning tegen de
vyanden geven moest, eerden; waar uit
my dan toeschynt, dat hy by alle de Oeli-

handen, ringen aan de vingers, en met
hare oor-cieraden aan de ooren verschynt, na ’t welke zy haar dan gebieden

siwa ’s zal gediend geweest zyn.
Dat die van Ema een Afgod, als een

mogen weder gekookte spys te eeten;

Verken verbeeld, in oude en zelfs nog in

mannelyk of vrouwelyk geslacht, mogen

de latere tyden, geeerd hebben, zullen
wy al mede, daar wy van den Christely-

in eeuwigheid Oebi Hoetan, of Caladi

plagten gesneden, en verborgen te heb-

ben, dien zy Boetob Oelisiwa, dat is,
de Manlykheit der Oelisiwa’s, noemden,

ken Godsdienst spreken, onder ’t jaar
1655. aanhalen.

Die van ’t geslacht Apoepoewæ, op

Noessa Laoet, dienden (gelyk wy aanstonds gezegt hebben den Afgod Hayac-

dog geen van hare kinderen, ’t zy van 't

zekere vrugten ) eeten.

Alle, die van dit geslacht zyn, zullen
ook van geen vrugten, nog Siri Pinang,
van anderen eeten, om haren Hayacka
niet te vertoornen. En zoo vreezen ook
alle lieden van andere geslachten met lie-

la, die geen gedaante ter wereld had,
en alleen in drie zamen-gebondene houten

den van dit geslacht om te gaan, zeg-

bestond.

zyn, die iemands Plantagien doen verdorren; dog om dit voor te komen, zoo
nemen die gene, die zulk een buurman
by hunne Landeryen bekomen hebben,

Zekere Labeoe, een der oude voorva-

deren van dit geslacht, had den zelven
op de Markt van een vreemd Koopman
van Solor, of (zoo andere willen) van

Java, gekogt. De verkooper had hem
daar nevens verzekerd, dat, zoo by die

drie houten Godsdienstig kwam te eeren,
hy, en zyn geslacht, allen bedenkelyken
zegen daar van erlangen zoude. Voor al
belastte hy hem, dat, wanneer deze of

gene vrouw in zyn geslacht van het eerste kind bevallen zou, hy dan dien Af-

god in de kraam-kamer moest plaatzen,

alzoo dit haren arbeid zeer vergemakke-

gende, dat zy als een verteerend vuur

cenig water van hem, en besprengen hun

Thuin daar mede, en dan is al die hitte,
en ’t gevaar over; dog alvorens dit water
te gebruiken, moet het in een lid van
een dunne Bamboes gedaan; met zeker
blad, Moleleoe genaamd, toegestopt, en

daar, als dien Afgod, om zyn zegen aangebeden werden.

Indien de lieden van dit geslacht dit

niet nakomen, beelden zy zich vast in,
dat zy geen zegen zullen hebben; maar

lyken zoude.

zoo zy dezen God ernstelyk dienen, dain

Na dat zy nu gekraamt heeft, moet
zy zich met geen water, maar alleen met
eenige jonge Calappus-bolster, reinigen.
Ook mag zy geen spyze, die over ’t vyer

zullen zy zekerlyk gelukkig zyn, ryk
worden, en voorspoed hebben.
Deze lieden nu hebben wel deze opper- en middel-Goden; maar men moet

gekookt is, eeten; maar moet zich al-

zich egter niet verbeelden, dat zy een

leen met raauwe vrugten, als met Calap-

vasten of ordentelyken tyd onder zich,

pus, Canari, Piessang, &amp;c. behelpen,
tot 'er tyd , dat zy ter eere van Hayacka

beraamd of vastgesteld hebben, om de¬

een groot Feest aangerecht, en veel

Morgen- of Avond-Gebeden, en zyn

vrienden wel onthaalt zal hebben, wel-

ook, voor, of na den eeten, noit ge-

zelven te dienen, zy weten van geen

ker pligt is veel geschenken van Goud, woon, te bidden; maar schikken zich
A 3
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in 't bidden en dienen van hun Goden en drank, en kiezen drie of vier jonge
meest, na dat zy voorvallen van zware maagden, om te danssen.

Alles hier toe weer klaar zynde, dra-

ziekten hebben, of wel deze of gene

gen zy dezen Bamboes, nemeneenig

rampen en plagen onder zich vernemen:
want zoo lang als zy welvaren, weten

eeten mede, kloppen op Gong en Tifa,

zy van geen Goden, nog van geen Gods¬

en belasten deze jonge dogters na de
plaats, alwaar men den Hemel aanbidden

dienst ter wereld.

Indien zoo een ramp, ziekte of plaag zal, te danssen, gaande derwaards met
een byzonder geslagt overkomt, zoo haren Priester, die onder het gaan al gezullen zy hun God, en byzonder die stadig roept : Sopa oepoe, sopa oepoe,
apaleke, apaleke, dat is, Wy fmeeken u,

opper-Goden, wel yverig daar over

aanbidden, en smeeken, dog alvorens Heere, wy fmeeken u, Heere, eerbiedig,
moet ’er ter eeren van dien God, een

erbarmd u onzer, en heht medelyden met

groot Feest aangerecht, en daar toe alle

ons

bloedvrienden uit alle plaatzen, en landen genoodigd, en veel mannen en vrou

Na dat zy nu dicht by de plaats der
aanbidding gekomen zyn, zetten zy dien

wen by een verzameld werden, om of

Bamboes-boom by een anderen boom

dat Feest te dienen, te koken, visch te met een anderen Bamboes, die korter.
vangen, Piessang en andere bladeren te en maar drie of vier leden lang is, neder,
verzamelen, Ryst te stampen, Zagoe te stellende die dus by die vorige Bamboesverzorgen, en allerlci ander werk te hel boom, by welken zy dan eenige bladen.
pen doen. Ja om alles tot dit Feest te rond, als borden gesneden, zetten,
verveerdigen, zyn zy wel twee drie schikkende voor ieder God, of Duivel,
maanden te voren in de weer

an 't
Feeft des
Hemels,
van eenis

byzonder

geslagt.

Alles nu tot dit Feest der Fecsten, dat

een byzonder bord, en gevende ieder zyn
byzonder deel, te weten, een blad voor

zy 't Feest des Hemels noemen, en dat den Hemcl, een voor de Aarde, een
alle andere Feesten in weerdigheit over- voor de Son, een voor de Maan, een
treft, gereed zynde, zoo geeft men aan voor de Morgen-, een voor de Avondhet Dorps-hoofd kennis hier af, om ’t Ster, en een voor ieder van de andere
aan alle lieden , Vrye en Slaven, bekend Geesten, ofte Duivels, die zy hier toe
te maken, en om hen te verbieden, dan beroepen, en met de Tifa genoodigd
hebben; dog onder alle deze bladen, en
niet uit het dorp te gaan, maar in ’t zel¬
ve tot het einde van dit Feest te blyven. deelen, steckt in cieraad het blad en deel
Als zy nu den Hemel (dien zy in hun des Hemels boven alle anderen, als het
Taal Lanit noemen) zullen aanbidden, allerfraaiste, uit.
De offerhande nu, die zy eigentlyk
kappen zy een Bamboes met zyne bladeren af, brengen die op de Bailege, of 't aan den Hemel, en aan al die andere
Raadhuis vercieren die met jonge witte

Calappus-bladeren, en hangen daar Za-

Goden, op dezen tyd doen, bestaat daur

in, dat zy aan ieder der zelve eenig

goe, Bagea, Canari, Visch, een Verkens- ceten voorzetten, een weinig hier en een
steert, en meer ander eeten, en ook een weinig daar af kiezende, als, een stuk
rood doekje ’er boven aan, dat by hen van een Hoen, wat Ryst, wat Spek,
gelyk als een brief is, die de noodiging wat gekookte Wortclen, enz. dat zy
vervat; waar na dan de groote maaltyd ieder op zyn bord, of blad, dog in rykelyker mate op ’t geen voor den Hemel
zelf op de Baileoe klaar gemaakt werd.
Na dat nu de Son ondergegaan is, geschikt is, leggen; slaande geen van
steken zy Damar’s, of Flambeauwen

deze borden over, om ieder Duivel hier

aan, brengen drie of vier Gongen, en

af zyn deel te geven.
Zoo ras zy dit verricht hebben, eet

Tifa ’s, slaan negen-maal op de Tifa, of

Trommel, gelyk men by het Tsjakalile de Priester een Pinang, gaat dan op de
gewoon is te doen, ten einde hunne Ni- grond met de beenen onder ’t lyf zitten,
toe’s, of Duivels, aldaar mede zouden en begind luidrugtig dit navolgende Gebed tot den Hemel te doen
vergaderen.
O Heere des Hemels: wy smeeken u,
Daar op gaat dan het eeten, drinken,
smullen, en gastereren, als mede het Heere, gy Sonne, gy Maan, gy Morgen-

danssen, springen, zingen, en tsjakalile gy Avond-Ster, en alle gy andere lichtenop ’t geluid van Tifa en Gong, niei de Sterren, gy Aarde, en gy Zee, g3
weinig aan, vervoegende zich al danssen- groote boomen des Lands, gy Waringinde en springende na dien Bamboes-boom,

boomen, 6 alle gy Dierenl die op t land

die zy de naam van Lanit, of den Hemel, loopt, en alle gy Visschen, die in Zee
geven, en die zy in des zelfs plaats eeren. swemt, alle de welke de Heere geschapen
waar mede zy tot het aanbreken van den

dag bezig zyn. Na dat het nu dag ge-

beeft.

Wy smeeken u, Heere, en brengen a

worden is, bereiden zy wecr eenig eeten, offerhanden van spys en drank van de Dieren,
Lr.
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van de Bokken, van de Verkens , Visch,

es

Behalven dit groot Feest wierd ’er nog

Towak, Ryst, en Wortelen, die gy ons een klein Feestje voor de zusters, broegeeft; wy roepen u aan, en verzocken u, ders, en andere bloed-vrienden, die op
dat gy dit ons offer, dat wy u toebrengen. dit Feest geholpen hebben; en dan nog
aannemen, en dat gy verre van ons alle een byzonder voor de bloedvrienden ,
ziekten, ongelukken, en elenden, weeren, die hunne geschenken van Goud, Silver,
en geven wild, dat die alle met den stroom Gongen, Kleeden, Porcelyn, &amp;c. tot
in Zee mogen henen vaaren. Laat die mef

dit Fcest des Hemels toegebragt heb-

de Sonne ondergaan, en noit wederkeeren: ben, gegeven
De Priester is dan ook gewoon ’t voormaar verleen ons in tegendeel uwe genade,
allerlei zegen, en wolvaaren. Geeft ons hoofd en de borst van alle de mannen,
gezonde zielen, en frissche vaste lichaamen. vrouwen, kinderen, enz. die daar ver
Verleent ons kloekmoedigheit, en de over- schenen zyn, te Salven, en over hen den

winning tegen onze vyanden; maakt ons Zegen des Hemels, en lang leven, tot
voorspoedig in onzen handel, en geeft ons gryzens toe, af te bidden.
veel welvaren daar in, op dat wy mogen

En eindelyk moet 'er dan nog een

ryk worden, en veel Goud en Silver.

Feest bereid werden voor de andere min-

Gongen, en Zyde geschilderde Kleeden

der lieden, die op dit Feest des Hemels

verkrygen. Laat dog al ons gewasch des gedient hebben, aangezien zy daar voor
geen loon ter wereld genieten. Als 'er
nu nog spys of drank overig is, die moet
aan allen, die ’er zyn, zoodanig verdeeld
mogen geven.
rebied de Visschen met geheele schoolen werden, dat 'er zelf geen blad af in dat

velds voorspoedig zyn, en geef dat onze

Thuinen en Plantagien ons veel vrugten

en troepen na land toe te schieten, op dai
zy ons niet alleen, maar ook alle arme

huis blyven mag

Dat nu zulke Feesten, ’t eene op ’t

menschen, mitsgaders Weduwen en Wee- ander komende, bequaam zyn om den
zen, voeden mogen. Doet onze Towak en Amboinees, die met gasten en brassen
Saguweer-boomen veel vocht tot drank aan een hangt, in den grond (gelyk wy

aan alle menschen geven, verleen ons vee
zoonen, en dochters, en geeft dat wy mei
de zelve op der aayde lang, en tot gryswerdens toe, leven mogen, op dat wy u-

bevorens al gezegt hebben) te bederven,

zal een iegelyk zeer licht konnen begrypen.

Zoodanig nu is het met het Feestdes van 't

6 groote Hecre l veel offers ons gansch Hemels, dat door het een of anderge- Feest des
Hemels,
slacht in ’t byzonder gegeven werd, ge
leven door mogen toebrengen.
van eenig
Na ’t voleinden van dit Gebed, neemt legen; maar als ’t gansch dorp zicheen
lorp.
de Priester wat olie, en smeert die allen, Feest des Hemels aanrichten en toestellen
die daar tegenwoordig zyn, op ’t voor zal, dat is noit zoo groot, nog zoo
hoofd, en de borst, tot hen zeggende: kostelyk, als dit Feest, door byzondere
Ontfangt den Zegen, die u den Heere de;

lieden toebereid. Ook is een dorp dit

Hcmels met allerlei zegen en welvaren over

noit gewoon te doen, dan by tyden van

oorlog, of van zware ziekte, sterfte,
Na dat Gebed, en deze Zegen-spraak. en andere land-plagen van den Hemel,
eeten en drinken zy alle van de overige om welke dan af te bidden zy een Feest
spys en drank, en gaan dan na de groote des Hemels aanrechten.
u, en uwe kinderen, verleent.

Baïleoe, alwaar zy een groot Feest, dat

En ver
scheide
andere ,

daar uit
spruiten.

de.

Indien hier op nu geen Zegen volgt,

alle Feesten in heerlykheit overtreft, be¬ de plagen niet ophouden, nog hun Gereiden.
bed verhoord word, moeten zy een Slaaf
Daar na komen alle ingezetenen, ou koopen, en als zy dan weder zullen aanden en jongen, Vryen en Slaven, in dit bidden, brengen zy dien Slave mede op
doip op de Baileoe, om mede aan die de offer-plaats, daar de Bamboes-boom
tafel te zitten, en vrolyk te zyn, behal staat, alwaar zy een hoogte maken,
ven het welke ook ieder van hen zyn

hangende dien Slaaf een witte Porcellana-

deel van alles, ’t zy van Ryst, Wortelen,

hoorn om den hals, en belastende hem

Gierst, Boontjens, Visch, Spek, Con op die verhevene plaats te gaan zitten.
Als nu de Priester aan den Hemel zyn
fyt, Makronnen, Papedo, of wat 'er
meer zou mogen wezen, mede na huis deel van ’t Feest geven zal, krygt die
neemt, om daar van weer geschenken Slave in plaats van den Hemel (dien hy
aan zyn huisgenoten te doen ; dog verbeeld) dit deel, eetende en drinkende
s Priesters deel is grooter, als dat van daar van in ’s Hemels naam en plaats.
Dezen Slaaf nu noemen zy Powanno,
anderen.

Men eet en drinkt daar met een uit- en hy mag noit veragt, geslagen, of
nemende vreugde, terwyl andere bezig
zyn om op de Tifa en Gong te slaan, te

ergens toe gedwongen, maar moet in
de volgende tyd altyd tot het Feest des

danssen, te zingen, en te springen.

Hemels bewaart en gebruikt werden.
om
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om den Hemel te verbeelden, en des gebiedende aan zeker perzoon in zyn Hun
zelfs plaats in 't ontsangen van ’t offer te rechter en linker hand een Calappus-noot goede
vervullen.

te houden, zynde de geluks-noot, die in

en quade
voor¬

Omtrent deze plegtelykheit van dit de rechter, en de ongeluks-noot, die in teckenen.

Feest komen wel de meeste Ambonsche de linker-hand geplaatst is
Daar op doen zy een kort Gebed tot
en Ceramsche Heidenen overeen; dog
in’t geven van den Zegen is dit onder een van de Duivels, die hen de Wicche

scheid tusschen hen en de andere Eilanders, dat de Ceramsche Priesters den zel

laar belast heeft aan te roepen, en slaan

daar op de nooten tegen malkanderen.
ven niet met olie geven; maar dat zy, Breekt nu de rechter-noot de linker-noot,
gelyk ook die van Leytimor, een Pinang zoo is dat een gewenscht voorteeken;
kaauwen, dit kaauwzel met de bast van

dog zoo de linker-noot de rechter ber-

de Lawan-boom mengen, en dan zoo

sten doet, dat is een zeer quaad voor-

op’t voorhoofd en de borst der gene, teeken.
Zomtyds hangen anderen ook wel een
die daar tegenwoordig zyn, plakken,
gevende hen verder den Zegen, even als Hoen op aan een touwken, laten dat
de Priesters van de andere Ambonsche zoo sterven, en zien naauwkeurig, of
eilanden, die gewoon zyn olie daar toe de rechter, dan of de linker poot, in de
dood-stuipen, boven blyft leggen. Legt
te gebruiken.
Dat onder hen ook Priesters, Wicche- de rechter poot boven, dat is een goed,
laars, en Waarzeggers zyn, heeft mer dog de linker is een quaad voorteek en
Andere weër geven aan twee lieden
uit het geen bevorens gezegt is, reeds
ten deelen konnen vernemen; dog hier
zeggen wy uitdrukkelyk, dat zy die

hebben, en dat die Priesters met eenen
Waarzeggers zyn.

Waarzeggers

en Wic

chelaars

Deze groote bedriegers hebben niet

een Swaard in de hand, nemen wat olie.

en smeeren ’er dat Swaard mede, stellende daar by dan ook eenige Siri Pinanc
voor hunnen Duivel, dien zy onmiddelyk
daar op om zynen Zegen over deze be¬

alleen groot aanzien en geloove by hen,

proeving hares geluks aanroepen. Zoo
maar door hen werden veel onnoozele dan dit Swaard, terwyl deze twee lieden
menschen elendig misleid, en veel on 'er mede voortgaan, van zelfs beweegd,
schuldigen aan hun einde gebragt : want en deze twee lieden in het voortgaan ook
iemand gevallig aanraken, dat zyn heerzy hebben zulken vermogen over de ge
moederen van deze menschen, dat, zoo

lyke voorteckenen, dienende te gelyk,

zy iemand, op welken zy een pik

om dezen aangeraakten, als door hunnen

schoon nog zoo onschuldig, hebben, hier
of daar af beschuldigen, die man, of
vrouw, volslagen weg is.

Als zy van ouds op een verren tocht,

God zelf aangewezen, tot een der eerste
ampten te verheffen.

Wat echter de konstenaryen van den

Wicchelaar, en de lieden, die hy daar

of wel ten oorlog, of uit visschen, ja

toe gebruikt, doen konnen, zal een iege-

gen, enz. wilden gaan, of genegen wa

lyk licht konnen begrypen, alzoo die

ren Medecynen in te nemen, een huis te
bouwen, of wel aan den Hemel, hunne

geerne hier of daar toe gevorderd zagen,

geen anderen perzoon, dan dien zy

Bosch-duivels, of de zielen van hunne zullen aanraaken.

voorouders, iet te verzoeken, te offeren,

Zoo ras iemand zick is, ofeenig on-

of ergens om te smeeken, zoo waren zy gemak gekregen heeft, aanstonds loopt
gewoon geen van deze zaaken te onder- hy na den Wicchelaar, om van hem te
nemen, voor en al eer zy den Wicche- vernemen , waar die ziekte van daan gelaar raadgevraagd, en van hem vernomen komen, en door wien hem dit ongemak
hadden, of zy, by die onderneming, toegebragt is, alzoo zy vaststellen , dat

geluk of ongeluk zouden hebben; hoe
dit of de een of de ander Duivel, of
wel nogtans zommigen, die wat wyzer Tooveraar, veroorzaakt heeft; gelyk wy
meinen te zyn, zich zelve, uit deze er daar van een voorbeeld in ’t verhaal der
gene goede of quade voorteekenen, zoo Ambonsche Zaaken by den Koning
wel als zulk een Priester, goed en quaad van Sova, Laurens de Silva, onder ’t jaar
1638. aangehaald, aangewezen hebben,
weten te voorzeggen
Voorzegt de Wicchelaar hen voor- hoe diep dit vuil bygeloof toen zelfs nog
spoed, in ’t gene zy ondernemen zullen
zoo gaat het voort, en zy zyn 'er zeer

over verblyd; dog voorspelt hy hen 't

quade, zoo zyn zy droefgeestig, en zullen het niet ondernemen.

in hen, na dat zy reeds al zoo lang
Christen geweest waren, geworteld was.

Na dat nu de Priester van bevatting Vermodrift of beweging tegen dezen of genen gen dezei
is, zegt hy hem, wat Nitoe, of Bosch- Wic-he-

Als zy met iemand zullen oorlogen duivel hem dit veroorzaakt heeft, gebie
halen zy vyf of zes Calappus-nooten van dende hem dan na die plaats tegaan

een boom, brengen die op de Baileoe

’t zy op strand op zulk een klip,

of op
’t ge-

laars.

VAN DEN CODSDIENST.

9

deur; maar is hy korter, en is de hand

’t gebergte op zulk of zulk een grooten

vierkanten steen, of heuvel, of onder langer als de stok geworden, dat is

zulk een hooge Waringin-boom, alwaar
hy zegt, dat dien Duivel, of die Geest

een groot voorteeken van geluk.

Dus klieven zy ook wel een Pinang- Andere
voortee-

van zyne voorouders zich onthoud, om vrugt, of eeten die, en weten dan uit kenen.
daar aan de zelve ’t een of ’t ander, dat dat kaauwzel iemands geluk of ongeluk
hy hem voorschryft, te offeren, en zynen

te voorzeggen, ’t welk zy ook wel uit

Zegen tot 't weeren van deze ziekte af een gekloofde Clappus-noot voorspellen.
Die nog geest-ryker meinen te zyn,

te bidden.

rooken een Bonkos, of rolletje met Tabak, en weten uit dien rook iemand net

Indien nu die Wicchelaar het oog op
En hun
listig be¬
stier.

iemand in zyn dorp heeft, dien hy geerne

te zeggen, wat hem overkomen zal.

uit de wereld had, maakt hy den zieken
wys, dat hy betooverd is, en wyst hem

Bevinden zy nu zoo een Wicchelaar

verscheide malen na den anderen op leuden genen aan, die dit gedaan heeft.
Dit zet niet alleen dien zieken, maar gens, ziende, dat de zaaken by hem

zyn gansch geslacht, ja ook het geheele
dorp , zoodanig tegen dien onnoozel-

niet gelukken, zoo gaan zy wel by een
ander; maar die bedriegt hen dan weër

beschuldigden aan, dat niets in de wereld
bequaam is, om hem van de dood te be-

vryden, ten zy hy, en de zynen, het

tydig te weten komen, en ten eersten
het ontvlugten.

wat fynder, hen wysmakende, dat zy
aan den rechten Duivel, of Geest, geen
offerhande gedaan hebben, of dat wel
die gene, die hen betooverd heeft, listig
heeft weten te ontdekken de middelen,

Hier uit kan ieder een nu licht oor- die men tegen hen in 't werk gesteld
deelen, wat magt deze Wicchelaars in heeft, en dat die daarom missukt, en
oude tyden (want nu is ’t anders onder al hare aanslagen verydeld waren.
ons ) hadden, en ook nog onder de
Alfoercezen hedensdaags hebben, alzoo

De dieren, of vogels, die zy tot hun- Wat voor
ne offerhande gebruiken, zyn noit wyf- dieren zy
tot offer-

zy volslagen meesters zyn van allen, die

kens, maar altyd mannekens.

hen in de weg zyn, en zich geenzins

verlegen vinden, om die uit de wereld

Ook zyn zy wel gewoon kleene Al
taarkens, Tempelkens en Afgods-huis

te helpen.

kens, zommige in de gedaante van een

handen
gebruiken.

Hun

Afgods-

oracora, andere als een Parahoe, of
Zoo zy nu iemand als zulk een TooTempel¬
veraar beschuldigd hebben, dien zullen Canoa, andere als een Boot, Slang, of tens.
zy niet alleen dooden, maar hem ’t hart eenig ander dier, te maken, en die dan
ook uit het lyf halen, en den zieken te onder zulk een boom, of zoo een groote
eeten, of ook wel den drek der Toove- steen, of klip, of by zulk een rivier,
raars ingeven , die dan na hun gevoelen daar de Bosch-duivel, of Geest, dien zy
buiten alle tegensprake in ’t korte zal aanbidden zullen, gezegt werd zich te
onthouden, ter neder te stellen, en
hersteld werden. Volgt dat egter niet.
het ontbreekt den Wicchelaar aan geen

in de zelve spyze en drank voor dien

verstand, nog middelen, om daar schyn-

Duivel te brengen (hoewel de vrienden, en de Priesters dit opeeten) in
die vaste verwagting, dat die Duivel,

bare redenen van te geven, en hem dan
weer iet anders te raden, zoo ’er de dood
niet al mede gemengd is.

In zulke voorvallen zyn zy ook wel
gewoon een Bok, een Verken, of een
Hoen te dooden, ’t hart daar uit te ha-

of Geest daar op hun Gebed verhooren zal.

Diergelyke Tempelkens, en Afgods¬
huiskens heb ik wel in de bosschen, en

len , en zeer naauwkeurig te beschouwen,

ook wel op zee, daar zy my tegen qua-

en daar in uit zekere aderen hen te voor-

men dryven, ontmoet ; hoedanige 'er

zeggen, of zy van zulk een ziekte op-

ook vele in de Christen-tyden vernield,
en door de Predikanten verbrand zyn,

komen, dan of zy 'er af sterven, als

zonder dat men ontdekken kon, wie de
zelve gemaakt, of daar geplaatst had.
De oude inwoonders van Sova op 't Oude
gebergte
hielden staande, dat zichor orerleveIngewand beschouwing der Romeinen in
zekere hoogte aldaar, omtrent een half ring der
den grond niets verschild.
SoyaDaar zyn weër anderen die iemand een uurtje van hun dorp gelegen, een water- neezen,

mede of zy in hunne onderneming ge-

lukkig of ongelukkig zullen zyn. Een
zaak, die van ’t Extispicium, of van de

stok, net een vadem lang, in de hand

God onthield, voor welken een oude

geven, en dien tegen zyn hand, of arm,

Martavaan, of verglaasde groote Siamse

meten, en de zelve daar na hermeten

pot stond, by een groot riet-bosch van
Boeloc-Sowanggi, of een zekere zoort

Zoo die stok dan langer, als de hand is

van geele Bamboezen. Deze geloofden
vast, dat, zoo zy met een Bamboesie of
dan is 'er een groot ongeluk voor de riet, hier afgesneden, na ’t offeren van
dat niet waarschynelyk is, ten ware
men te voren niet wel gemeten had)
III. DEEL.

een
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een witten Haan, in die pot maar eens

wanneer zy de eerste Zagoe-boom van

roerden, die God hen aanstonds reger

hun eigen Plantagie omgeveld hebben.

verleenen zou. Hier van daan is onder

Voor al zullen zy dit, het zy van

alle Inlanders, en zelf onder de Europeers, als een bekend spreekwoord overzebleven, dat zy, ziende aan den top
van Soya ’s berg, dat het regenen zal,

wegen een geheel dorp, ’t zy van wegen een enkel huis-gezin, ook doen,
wanneer zulk een dorp, of huis byzondere ziekten; rampen en plagen over-

nog gevoon zynn te zeggen; Radja Soy- komen, gelyk wy bevorens al gemeld
roerd zyn pot.

Wicchelaar, ondernemen zullen, maar
in de eerstgenoemde gevallen zyn zy niet
daan was, mogt wel ieder een, maar gewoon den Priester raad te vragen ;

dere , de

moest er gemeenelyk ook een offerhande

offerhan-

aan de Goden geschieden. Eer die ge-

den be

treffende

hebben; hoewel zy dan niet ligt iets

Na ’t inzamelen van hunne vrugten buiten berading met den Priester, of

Het ver-

geenzins de Priester, van de zelve eetenNa dat zy hunne Ryst, of Oebi’s, of

dog bidden maar iemand van hun voor-

ouders, die zy best onthouden hebben.

eenige andere aard-vrugten, ingezameld of wel een anderen Afgod, aan, zonder
hadeen, moesten zy daar een zeker ge- dat zy hier toe vaste Gebeden hebben,

deeltc af koken, Calappus-melk daar op alzoo dit een iegelyk zoo doet, als hy
gieten, en dat met Koening, of Indische goedvind.
Zy wisten ook weinig van gezette Weten
Zaffaraan, mengen, om dit aldus een

ieder aan zynen Afgod, of Duivel, op Vasten-dagen; maar hielden ’t in tegen van geen
te offeren

deel vooreen groot deel van hunnen Gods

Vsn

Deze offerhande zullende doen, bren- dienst, wakker te smullen, te danssen dagen.
gen zy ter offer-plaats eenige olie mede, te zingen, te springen, en op hunne
om voor hunne Afgod uit te gieten, en gewoone speeltuigen ter eeren der Goden
't overschot, als iet heiligs en onwaar te speelen.
deerlyks, mede na huis te nemen, ge-

Gelyk den Eed zyne vaste betrekking Haren

bruikende dit, om zieken en gezonden

tot God by alle volkeren had , alzoo Eed.

te zegenen, en op ’t voorhoofd en op de
borst te smeeren, met een vaste inbeel-

zwoeren zy ook by den Hemel, en de

ding, dat die olie allerlei zegen toebren-

Chineezen het zelve doen

gen zal.

Aarde, hunne opper-Goden, gelyk de
De plegtelykheit, om dezen eed te En die

Onder deze Duivels, en Afgoden zyn doen, is by de Chineezen daar in alleen der Chi'er zommige, die niet alleen onderscheid

bestaande, dat zy een Hoen de kop af neezen.

omtrent het geslacht, maar zelf ook slaan, wenschende, dat hunne Goden
omtrent de kouleuren der dieren ofte indien zy valsch zweeren, hen even eens

vogelen vinden, zynde het zommige niet
genoeg, dat het een manneken is, maar

willen handelen.

Wanneer in oude tyden de Heidenen Mata¬

willen ook geen roode, andere niet dan

in Amboina een verbonds-eed doen, of

witte Haanen, geoffert hebben.

vrede met hunne vyanden zouden maker

Andere van hun Goden verbieden her
(zoo de Priesters hun wysmaken) geen
Verkeens, maar Bokken, andereweër

geschiede dat by hen (gelyk nog hedens
daags by de Alfoereezen op Ceram) met

kauw der

Amboi¬
neezen.

de Marakauw, of zekeren drank der

om Honden te offeren. Ja daar zyn ten beëediging of bezweering te drinken.
ook, die geen Toewacka, maar Arak
Om nu tebegrypen, wat deze Matakauw
tot de offerhanden willen gebruikt verder in heeft, en waar uit deze drank
hebben.

bestaat, moet men weten, dat zy een

Wanneer zy nu een Haan aan hunnen stuk van een Bamboes of Indiaans dik
God zullen offeren, snyden zy dien met riet, twee leden lang, nemen, waar in
geen mes den strot af; maar drukken

zy water byna tot boven toe, en wat

hem met de hand dood, latende den zel
ve zoo hangen, om uit de gesteltenis van
zyn rechter, en linker poot hun geluk,
en ongeluk, te gelyk te voorzien.
Gelyk zy nu na de inzameling der

aarde, wat Goud, wat van een besmette
met Lazery, en ook een kom Zaguweer
doen, stekende dan in die Bamboes de

vrugten gemeenelyk offerden, alzoo doen

punt van een Spies, een Hakmes, een
Pyl, en een Voetangel.

Dit alles dus ondereen gemengd, en Ofals een

zy dat ook als zy een groote vangst van al deze geweeren ’er in gedoopt zynde Eedvisch in de Zero’s, of Fuiken, en in de zoo moeten van wederzyden zes of ach ZzweeBobbers of visch-koryen, of een merke- lieden in de naam van hunne dorpen var ting,
lyke overwinning over hunne vyander de Baileoe afkomen, en twee, terwy
bequamen, of van zware ziekten her- de andere het vooreerst aanzien , die

steld, of hunne onvrugtbare vrouwer verbonds-drank in 't bywezen van hunvrugtbaar geworden, of van zware rei- nen Afgod, of voor de offer-plaats, de
zen behouden t'huis gekeert zyn, of Bamboes vasthouden, en ieder van hen
moet
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wenschte plage was, zoo was ook de

moet (zoo by een Oeli Lima is, vyf
maal, dog een Oeli Siwa zynde) negen

Matakauw daar na in gedaante gemaakt,

maal luidkeels roepen, dat hy wenscht

alzoo zy de bezwoorne dingen ook wel

dat zoo de Oeli Siwa’s, of Oeli Lima ’s in een Cayman, Slang, Vogel, &amp;c.
malkanderen weer den oorlog aandoen, van Gabba- Gabba gesneden, gewoon
Hemel, en Aarde, de Son, de Maan, waren te doen, en die dan zoo in hunne
de Zee, en groote wateren, de bergen Thuinen, even gelyk die potten, op te
en alle de schepzelen hen, zoo zy valsch hangen

Eenige van deze Matakauw ’s (gelyk

zweeren, mogen verslinden, en verdel-

gen, en daar na drinken die zes of agt de bekalkte pot byzonder) dienen om
perzoonen aan weërzyden een weinig hen storm en onweder op zee te doen
van dezen drank, gietende ’t overige of ontmoeten, en te doen verdrinken, an

de Baileoe over ’t hoofd der genen, die dere om hen toe te wenschen, dat zy
die een boom beklimmen, dood vallen.

daar verder zitten, en ’er mede betrck

king toe hebben, hoewel zy ook voor en den hals breken, dat zy de Kanker

ieder dorp een weinig van dit water krygen, of dat zy opzwellen, en berster

Of als
een mid
del van

bezwec

ring gebruikt.

over behouden, en t'huis brengen, om mogen.
Ja z0o menigerlei als de toewenschindat ieder op zyn Baileoe, en in hunne
gen van onheil over de dieven zyn, zoo
Soa’s, of Campong's te gieten.
Buiten dat dit drinken van de Mata- menigeriei zyn ook hare Matakauw ’s
leauw hunnen eed in ’t algemcin uit

daar tegen: want ieder der zelve heeft

maakt, zoo gebruiken zy den Matal-auw zyne byzondere beteekenis
Zy snyden een vogel van Gabbanog op een andere wyze, en als een
middel van bezweering, om in hare hui- Gabba, of zy nemen een steen, die aan

zen hare goederen, en in hare Thuinen

weerzyden scherp is, en hangen die in

Bosschen, en Plantagien, die zy mef haar Thuinen op, om die gene, die ze
geen Sloten, of Heiningen tegen dieven berooven durft, blindheit toe te wenwisten te bewaren, hare vrugten egtei chen. Andere hangen een doornig hout
in zekerheid, en zonder vreeze , dat op, om iemand schurft, veele weder
die door iemand verminderd zouden wer

een Zee-hoorentje, om iemand doof te

den, terwyl zy verre daar af waren, te

doen werden.

Indien zy drooge Calappus-bladeren,

blyven bezitten.

Een middel, dat voor zulk een dom die aan wederzyden gebrand zyn, opvolk zoo geestig en aardig uitgevonden, hangen , dan wenschen zy dien dief toe,
en van zoo veel kragt op hunne gemoc dat hy met zyn huis verbranden mag
deren altyd geweest is, dat het de uiter Zoo zy Zagoe-bladen ophangen, diend
ste verwondering verdiend, hoe zy zich dit, om over de dieven Melaatsheit, en
Lazery te wenschen; dog om ze alle op
daar aan zoo sterk hebben konnen over
geven, alzoo ’er geen schyn van reden

te noemen, is het niet van nooden, al-

voor is.

zoo men hier uit genoegzaam begrypen

Dit middel van bezweering is niet kan , wat zoo een Matakauw zeggen

anders, dan een oude Ryst- of andere

wiI.

Daar nu een Amboinees zoo een Ma
pot, waar op eenige merk-teckenen van
Kalk, en in welke pot zekere dingen. takauw in een Thuin, of elders, hangen
van hen op vorige wyze bezworen zyn- ziet, daar merkt hy de zelve als de allerde, gelegt zyn, dienende om den genen vreesselykste, allerkrachtigste, en allerzekerst-werkende vloek aan, die over hem
die de stoutheit hebben mogt van har

Thuin te besteelen, of hare boomen te kan werden uitgesproken, vaststellende

berooven, voor eeuwig op deze of gene dat de zelve, zoo by de stoutheit had,
wyze ongelulckig te maken, en een on

om daar iets te steelen, hem ook aan-

geneesselyke quale daar door op hem te
brengen. Ook gebruiken zy daar toe
wel zekere Tempelkens, die zy, gelyl
deze pot, in hare Thuinen, of aan de
boomen ophangen.

stonds overkomen zoude. Het is egter

Na dat zy nu iemand zeker quaad

wel gebeurd, dat een inlander, door deze

of gene Soldaat gedwongen zynde, eer
Calappus van een bezworen boom te

halen, dan die boom beklom ; dog niet
voor dat hy zich met een groote uitroe-

een Bosch-tempelken, byeen gevoege

ping voor den Heere van die Matakauw
eerst dieswegen verschoond, en betuigd
had, dit nietuit zich zelven, maar door
dwang van dezen Hollander te doen.
Zoodanige Matakauw ’s nu heeft byna
ieder mensch, ieder geslacht, en ieder
dorp byzonder, en dierhalven heeft ieder

werden, geschikt; en na dat de toege

der zelven ook zyne by zondere gedaante.

’t zy van blindheit, ’t zy van schurft, ’t zy

van Lazery, ’t zy dat hem de Caiman of
een Slang opvreeten, dat hy verdrinken,
of dat hem iet anders overkomen mag,
toewenschen, daar na zyn ook de dingen
die in deze bezwoorne pot, of in zoo

B 2
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beteekenis, en werking, die egter alle

visschen der zee, gy aarde en alle boomen

by den Inlander genoeg bekend zyn.

des wouds, en der heuvelen, die daar op
staan, ziet en bescheud nu ons alle Oeli

Zederd dat de Mohhammedaanscht

Godsdienst hier bekend geworden is, Siwa ’s, en Oeli Lima ’s (twee partyen,
hebben de Mooren al mede Matakauw

waar in zy gemeenelyk verdeeld zyn

op hunne wyze weten te maken, en in

die hier nu een verhond te zamen gemaakt,
en bezworen hebben, op dat wy voortaan in

Straf

de Thuinen op te hangen, dog die be¬
staan maar alleen in eenige Arabische
letters op een plankje, of op papier ge
schreven; daar de Heidensche Inlanders
nog al zoo bang voor zyn, als voor de
andere, om dat zy niet recht weten,
wat die hen bedreigen.
Indien zy ondertusschen iemand op

oven

de diefstal zelf betrappen,die moet boete

diemal

List der

Uicche
laars.

rust en vrede voonen zeuden. Wy hebben
dit Katten-bloed, vermengd met Aarde

mer Goud, met Zee-water, met Sout,
met Slangen, met Caymans, en met ge-

weer, dat 'er ingedoopt is, volgens de Ma¬
takauw en verbonds-eed der Oeli Siewa 's,
en Oeli Lima ’s, gedronken, ten einde wy

te water, en te land met malkanderen in

geven, en zoo by dat niet had, plegen vrede leven, vreedzaam visschen, en thuinen , vreeûzaam trouwen, en koophandel
zy hem ten slave te verkoopen.
Zoo ras hen iet aan de leden van ’t dryven, en in alles opregt en ecrlyk met

ligchaam scheelt, heeft hen dit zekerlyk malkanderen handelen mogen.

deze of gene Matakauw Tooveraar,

Zoo ’t nogtans gebeuren mogt, dat iemand

of quade Geest van iemand, veroorzaakt.
waar op zy aanstonds by den Wicchelaar
gaan, die hen dit kluwen ontwinden, en

van ons dezen eed overtreden mogt geef
dan Hecre, dat alle de vloeken in deze

bekend maken moet, van wat voor eer

ja dat alle de zee- en land-Duivels, alle

verbonds-eed, en Matakauw opgesloten,

Matakauw hen dit aangekomen, en wie dieren te water en te lande, te zamen
den Heer, of den ophanger van die Ma- mogen werken, om hem te verslinden, dat
takauw geweest is, om dog in tyds dien de aarde hem niet drage, maar inswelge,
quel-geest te vreden te stellen; dog zom den blixem des Hemels hem verteere, de
mige, die best weten, wat zy gedaan

zee hem doe stikken, en versmooren in hare

hebben, weten ook hen zelven hier in
nu en dan wel zonder Wicchelaar te

golven, dat ook alle ziekten hem aantasten,
ja dat zyn elenden zoo menigvuldig, en on-

helven, en dien geest, die zy vertoornd telbaar, als de bairen dezer Katten, zyn
hebben, door Gebeden, en offerhanden, mogen; maar zoo wy dit verbond getrouw
te verzoenen.

Ver-

Van die van ’t eiland Honimoa moeten

nakomen, zoy weerd alle ongelukken verve
van ons af , laat ze den slroom in zee dry-

bonds-

wy echter zeggen, dat zy nog een an-

ven , en met der Sonnen ondergang onder

eed van

deren verbonds-eed, of eed van vrede, in
oude tyden hadden.

gaan, op dat wy in vréde en voorspoed mo-

die van

Honi¬

moa.

Zy vergaderden in zulk een tyd alle

gen leven.

Die van Noessa Laoet deden eertyds Met wat

de oudsten (dat is de aanzienelykste en

byna de zelve verbonds-eed, dog hakter

onder-

eerste bestierders) des cilands, bragten

maar eene Kat in twee stukken.

scheid by

daar dan twee Katten, benevens veel

die van

Zomtyds egter namen zy, om hun

eeten en drank, om daar dan den Mata-

verbond nog plegtelyker en vaster te

Voessa
Laoet

kauw op hunne lands-wyze te drinken,

staven, ook wel een Slave, Tariman ge

dat zoo veel was als hunne lands-eed

naamd, en een Kat, hakten die beide in

te doen.

twee stukken, mengden hun bloed onder
eenige Towak, dronken daar af, en ko-

Zy hieuwen die twee Katten in vier

stukken, namen ’t bloed, mengden dat

gebruikt.

zen dan een man, die tot den Hemel,

met Towacka (of ’t zap dat uic een af-

de Aarde, en tot alle de Duivels en Go-

gesnedene Calappus- of Cocos-tak zypelt

den van Noessa Laoet de vorige woorden

en deden daar in wat Goud , Sout

uitricp
De Cerammers,een verbonds-eed zulSout-water, en aarde, ’t welk zy wel
onder een mengden, en waar in zy dan lende doen, nemen twec mannen, var
cenig geweer of wel de punt van een ieder zyde eenen, waar mede zy dit ver
Cris, Spies, of iet diergelyks, benevens

de gedaante van een Cayman, Slang, enz
staken, en indoopten.

bond op nieuw staven zullen.

Verbonds-

ced des

erammers.

Uit de handen van deze twee tappen
zy eenig bloed, mengen dit met Towak,

Hier van nu moesten zy, die ’t vrede-

doen daar dan nog andere dingen by, en
roepen dan onder ’t drinken Hemel en
van hen daar over deze woorden luids Aarde, nevens alle hun verdere Goden,
keels uitriep: O gy Heere des Hemels, op de vorige wyze daar over aan ; dog
gy Son, gy Mane, gy Morgen- en Avond- zy houden dien eed niet langer, dan ’t
Ster, gy Land, en Aardryk, gy Zee, hen goeddunkt, overtredende dien me-

verbond aangingen, drinken, terwyl een

en groote wateren, gy Caymans, en

nigmaal.

Onder
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Onder de plegtelykheden, tot hunne het by hen uit geen Godsdienst, maar

Besnyde-

Godsdienst mede behoorende, werd ool alleen uit een voorzorge voor de gezondzekere aloude gewoonte van deze Heide- heit, en tegen zeker ongemak, by de
nen gebragt, dat zy al hunne knegtkens genceskundige de Capistratie, dat is,

nis der

Amboi

neezen.

besnyden, niet volgens de wyze der de spanning der voorbuid, genaamd ( waar
Joden, of der Mohhammedaanen, maar

mede zy zeer veel gequeld zyn, en die

op een wyze, die haar alleen eigen, en de t’zamenkomst van de man en vrouw
daar in hier van verschillende is, dat het hinderlyk, en de voorttecling eenigzins

niet zoo zeer een besnydenis, of weg- nadeelig is) geschied; ’t geen ook de reneming van de voorhuid, dan wel eer den is, dat 'er zoo naauw niet na onderinsnyding moet genoemd werden. Een zogt, hoewel ’t zoo veel, als ’t mogelyk

plegtelykheit, diensgelyke ik by geen is, belet werd.
Vraagt men hen, wie hen dit geboander voik ontmoete
Zy nemen hier toe juist geen Priester den, of wie dit onder hen ingevoerd
maar alleen eenen van hunne vrienden,die heeft, zy weten van den oorsprong geen
’t zelve aan een jongeling van twaalf reden ter wereld te geven.
Men wil, dat deze insnyding by die van

jaaren, niet in zyn huis, maar hier of

daar in ’t bosch, in ’t verborgen op deze Hoetoemoeri niet alleen in een splitzing
wyze doet.

van ’t boven-vel, maar ook in een af-

snyding van een langwerping dun stukje
gen, haalt die wat over een Bamboes of van ’t boven-vel van de voorhuid bestaan
houtje, zet cen mès boven op de voor- zou; verschillende hier in niet veel van
Hy neemt de voorhuid van dien jon

huid, belast ondertusschen die borst or

de besnydenis der Mohhammedaanen al-

te zien, zeggende: Ziet daar is een Coes hier, die een kleen stukje als een kleen
coes (zeker dier ) in dien boom, terwyl half Maantje uit het boven-deel der
hy dit zegt, en die borst dan opkykt, voorhuid uitsnyden. De rechte besnydezoo slaat hy met een stuk hout op dat nis egter der aloude Amboineczen bestaat
mes, en spleit het boven deel van de maar in de voorschreven splitzing, en
voorhuid, ’t geen hy daar na met eenige insnyding van ’t boven-deel der voorSalf bestrykt, en in korten tyd wee huid, en ’t verdere is 'er metter tyd bygenecst

Andere weer zeggen, dat dit niet met
een mes geschied, maar dat zy tusscher

gevoegd.

Wanneer zy ziek zyn, stellen zy ookSeldzame
wel vast, dat deze of gene op hen ver-

gedagten
der lu-

twee houtjens, of Bamboesjens , het

toornde Duivel hunne ziel hier of daa

boven- deel van de voorhuid zoodanis
nypen, dat zy daar door van zelf var

op een boom, berg, of heuvel, daar hy wegens
zich onthoud, vervoerd heeft, alzoo dehunne

een spleit.
Het uiten van die woorden : Ziet.

Priesters, en Wicchelaars hen wysma ziekten.
ken, dat zulles wel geschied, en geschie-

daar is een Coescoes , en is ook niet zon

den kan; dat dan de reden is, waarom

landers

der zekere verborgene beteekenis, wan zy zich wel ten eersten na den Wicche
daar by wenschen zy, dat ’s jongens ge- laar begeven, om hem te vragen, wat

slacht in getal zoodanig toenemen mag,

En nood
zakelyk

heit daar
van

voor een Bosch-duivel hun ziel vervoerd,

als de hairen van een Coescoes menig

waar hy die na toe gebragt, en wat hy

vuldig, en ontelbaar zyn.

nu te doen heeft, om zyn ziel uit de

Die zoo niet besneden was onder hen
mogt niet trouwen , ja geen vrouwmensch onder hen zou hem willen aan

magt des Duivels te verlossen.

Daar op noemd hem de Wicchelaar

dan zulk een boom, rivier, of berg
zien , alzoo het by haar de grootste daar zich die Duivel onthoud, die zyn
schande ter wereld is, zoo een onbesne ziel vervoerd, en die hy dan, volgens
den man te hebben, om voor welke

zyn last, door zekere offerhande moet

schande niet bloot te staan, of voor ’t

zien weer te bekomen

hoofd gestooten te werden, zich alle

Daar op doet de zieke wat Ryst, wat

jongens van oudsher op dat voornoemde Oebi, en wat Visch koken, neemt ook
jaar dus lieten besnyden. Deze gewoonte drie raauwe Eyeren, en brengt dit met
is len nog zelf in de later tyden, toer wat Siri Pinang, een kleen Hoen, een
zy al Christenen geworden waren, ne

Kieken, een kleedje, een Zyde Petola

vens veel andere, bygebleven, gelyk ons kleed, met wat Goud, en eenige armdaar van nog gevallen ontmoeten zullen. ringen, van zee-horens gemaakt, na de

Het is zeker, dat dit nog wel dagelyks, plaats, hem door den Wicchelaar ge
maar, uit vrceze van de Wetten, en noemd, alwaar hy de spys in order steld,

Placcaaten, hier tegen afgekondigd, zoo biedende dien Duivel dit alles met deze
geheim, als ’t mogelyk is, geschied; en woorden aan : Wy komen u, 6 Duivel,
zoo zy ’t ongeluk al hebben, om daar deze offerhande van spys , kleeden,

op betrapt te werden, zeggen zy, dat Goud, enz. doen, wy offeren u dit op,
B 3
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neem het dierhalven aan tot verlossing van

ons noit weder, maar begeef u na een land,

de ziel des genen, voor welke wy bidden. dat verre van hier gelegen is. Laat alle
Laat die dog wecr tot baar ligchaam kee¬ de stroomen, en winden, u daar toe voorren, en by, die nu ziek is, en uwe hulpe spoedig dienen, en zoo derwaards geleiden,
verzoekt, gezond werden.

Na dit Gebed eeten zy wat, die voor
den zieken gebeden hebben, latende het
kleen Hoen tot verlosiing, en als een

op dat wy in ’t toekomende gezond mogen
leven , en vy noit de Sonne over u weë
zien opgaan.

Na dit Gebed vatten tien of twaalf
randzoen-geld voor de ziel des zieken, los; mannen dit vaartuig op, brengen het na
leggen ook die raauwe Eyeren daar neder; strand, zetten ’t in zee, en laten ’t met
dog dat Zyde kleedje, ’t Goud, en de den land-wind henen dryven, verzekerd
zynde, dat zy dan van die ziekten voor
arm-ringen, nemen zy weer na huis.
Zoo ras zy daar gekomen zyn, zetten altoos (of ten minsten 200 lang, tot zy
weer komen) bevryd zyn. Schoon zy
zy een vlakken bak met de wedergebragte goederen aan ’t hoofden-eind van nu naderhand diergelyke zickten wecr

den zieken, zeggen tot hem : Nu is uu krygen, dat zyn, na hare inbeelding
ziel verlost, zy is weder in uw ligchaam dan dezelve niet, maar geheel andere,
gekomen, en nu zult gy voortaan welvaren,

die zy op zyn tyd al weder haar Paspoort

gezond zyn, en tot gryzens toe op de aarde

moeten geven.

lecen.
Wonder-

Dit moet de zicke vast en wel sterk

Dit scheepje nu zoo in zee gezet, en
verdreven zynde, zoo komen zy weër

lyk mid¬

gelooven, wil hy gezond werden, of na het dorp toe omtrent zeven uuren

del, om

anders zal hy (door zyn ongeloove) nog

ie wegt
nemen.

s’avonds, en dan roept zeker man luids

keels uit : De ziekten zyn nu weg, zy zyn
gelooven is, hoe sterk ook zyn geloove verdwenen verdreven, en henengezeild.
Waar op dan ieder een uit zyn huis
zyn mogt.
Als zoo een zware ziekte een geheel komt loopen, roepende dit malkanderen
dorp aangetast heeft, en zy nu van de van ’t eene einde des dorps tot het andere
roode loop, felle koortzen, en andere met een groote blydschap toe, kloppenongemakken al verlost zyn, zoo zullen de op hare Gongen, en allerlei klinkende
lang ziek blyven, welk laatste naast te

speel-tuigen, die hen maar eerst voordel gebruiken, om alle deze ziekten voor komen.

zy daar op niet berusten; maar een mid-

het toekomende te verdryven, en te
maken , dat zy niet wederkomen; maar

Dit was een gewoonte niet alleen by
de oude Heidenen op Amahey, gelegen

na andere landen overwayen.

op groot Ceram; maar ook by veel an-

Zy belasten dan aan alle menschen,
oude en jonge, Vrye en Slaven, dat

dere Ambonsche Heidenen.

niemand zal hebben uit het dorp te gaan;

maar ’er voor dien tyd in te blyven.
Daar na maken zy een kleene Coracora van Gabba-Gabba, vergaderen by-

een zekere schatting, die zy van een

iegelyk in't dorp van wat Ryst, Boont-

Ook hadden zy van ouds by die van
Honimoa, en Noessa Laoet de gewoonte , als de Cerammers by hen quamen handelen, en vertrekken zouden,
van by zulk een gelegenheit ook wel aan

hare ziekten afscheid op de voornoemde
wyze te geven, en die na Ceram mede

hebben , koken die, doen die in die

te laten zeilen; dog gelyk zy dat aan de
Cerammers doen, zoo klaren die hen dat

Coracora, spannen daar een wit kleed
boven, als een gehemelte, maken ’er

handelen, Zagoe-poekelen, of iet anders

jes, Tabak, Eyeren, &amp;c. opgehaald

ook een zeiltje op en veel vlaggen met

bloemen ’er in geschilderd, waar by dan

even eens weder, als zy by hen komen
verrichten, en geven hen dan ook een
schuitje met al hun ziektens mede op de

veele nog wel een smal geschenkje van reis, als zy weder vertrekken.
De Alfoereezen op Ceram, met ziekTabak, of iet anders, doen

Alles nu klaar zynde, schreeuwt een te in een dorp geplaagd, verlaten dat,
van hun luids keels tot de ziekten, die begeven zich in ’t bosch, maken daar

hen zoo lang geplaagt hebben, dit na- ieder voor zich, een kleen huisje, be¬
volgende uit : 0 alle gy ziekten, gy zetten dat rondom met sterk-gedoornde
takken. Werd daar dan iemand ziek in,
koortzen, roode loop, kinder-pokken
mazelen, &amp;c. die ons zoo lang bezogt, en dien laten zy leggen, en vlugten het
zoo vermagerd hebt, maar die nu ophoug

bosch dieper in, na een andere plaats,

ons te quellen, wy hebben dit vaartuig voor die zy even eens met doornen bezetten.
u bereid, en wy hebben u van genoegzame Na dat de zickte geheel ophoud, keeren
voorraad voor de reize voorzien, gy zult zy met vrouwen, en kinderen, weer na
geen eeten, geen Siri, geen Pinang, nog

hun dorp.

Als zy met hun Sero’s, zet-Fuiken,
zeil nu maar ten eersten van hier, genaak en visscheryen, voorspoedig waren, zoo
Tabak gebrek hebben. Vertrek, en ver-

had¬
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mogt geen een van al die eerstgevangene

vangst is, cok byzondere plegtelyk- visschen, ’t zy met die Parahoe ’s, ’t zy
heden.

met die netten, verkogt werden.

De beste visch koos de Tanassi, of
ppper-visscher, en opziender der vissche-

Ja alle gereedschappen, en werktuigen, ofte Hengels, dienende om visch

ry, voor zich uit. Men braadde die, ge- te vangen , vereischten by hun eerste
lyk men ook veel andere kookte in een vangst deze zelve plegtelykheit; dog al
pan, en bragt dan aldaar eenige Ryst, vingen zy naderhard nog zoo veel visch

Zagoe, en Towak; daar op nam de er mede, zoo kennen zy geen Geesten
Tanassi die gebrade visch, en wat Ryst van hun voorouders nieer, wetende ook
op een blad, zette dat buiten, goot in
dat blad wat Towak, en dankte dan

noit meer van hen te danken.

Zoo zy nu naderhand met hunne Para-

hier mede de verstorvene zielen hunner

hoe niet veel visch vingen, spoelden zy
voorvaderen voor de groote genade en die eens ter degen uit, brandden die war,
voorspoed, die zy hen in de visschery nu namen een vuurige kool in een Calappus¬
gegeven hadden; roepende zeer eerbiedop, deden ’er wat Sandal-hout, en wat
dig: o gy zielen van onze voorvaderen,
Benzoin in, en berookten dit vaartuig
die nu al na de eeuwigheit zyt, eet en

hier mede van binnen en van buiten.

drinkt nu dog van die visch, en spyze, die

Even zoo berookten zy ook de Netten,

wy door uwe genade in éeze nieuwe Fuik

Hengels, en andere visch-gereedschappen, om in hare visch-vangst voortaan

verkregen hebben; op dat gy ons in ’t toe¬

komende ook helpen, en verderen voorspoed,

gelukkig te zyn. Een gewoonte, die daar
zeer oud is, en eenig licht geeft aan die
geven moogt. Zend dierhalven de visschen schriftuurlyke spreekwyze, die wy Hadoor een nienigte van visch, in de zelvc

met gansche schoolen en troegen na land, en

bak. I. 16. vinden : Daarom rookt by aan

in onze Fuiken, op dat wy mogen gelukkig

zyn garen, en rookt aan zyn net.

zyn, en redenen hebben om v verder te

Wanneer zy op de jacht geweest zyn, De Jacht,
en een Bosch-verken gevangen hebben,
snyden zy ’t zelve beide de ooren af,
nemen twee houtiens , klieven die van

danten.

Daar op gaan zy (in plaats van die
Geesten van hunne voorouders ) niet wei-

nig aan ’t smullen, eeten alles, dat daar
klaar gemaakt is, op, verdeelende alles
onder malkanderen, zonder iets over te
laten, en drinken ’er walcker toe. Ool-

zullen zy geen een van die visschen van

haar eerste vangst verkoopen, maar ver-

eeren die aan de genen die mede van deze

een, zetten die ooren ’er tusschen, en
stcken die houtjens zoo in de grond, ten

teeken, dat daar een wild Verken gevangen is.

Zoo ras zy nu t’huis gekomen zyn,
snyden zy dit Verken in stukken, geven
ieder zyn deel ’er van, en ook een deel

cerste vangst (waar van’t geluk van hun

aan de Geesten van hunne voorouders,

gansche Fuik verder afhangt) gegeten

die hen dit Verken vangen deden, en

hebben, of ook wel aan de vrienden van vier ribben ’er af zyn voor den dorpsde Tanassi, noemende deze eerste vangst bode.
Alle andere nemen hun deel mede na
Sero poenja Asisan, dat is, Fuiken-geluk.
Zoo by vervolg van tyd ’er geen visch huis; maar ’t deel voor de zielen hunner
in die Fuik komt, dan neemt de Tanassi voorouders werd, nevens ’t hoofd,
't
een jonge Calappus-noot, brengt die by hert, de tong, en de darmen van ’t
de Fuik, opent die voor aan, en giet of
Verken, gekookt, en daags 'er aan kosprengt ’t zap van die noot in de Fuik, men drie of vier van hun oudsten , die
biddende, dat 'er nu visch inkomen mag, een weinig van de lever, ’t hert, en de
en verder eenige jonge Calappus-bolster tong van ’t Verken snyden, op een kleen
voor aan boven op de Fuik vastmakende. lad leggen, en dat zoo hier en daar ter
Dit moet immers helpen, zoo ’er iets neder zetten, dankende hare voorouders
helpt.
voor de genade, die zy hen bewezen
Op de zelve wyze leven zy met de hebben, biddende hen verder om hulpe,
en zegen in deze wereld. Zoodanig nu
eerste visch, die zy uit hunne bobbers
vangen, van welke de zielen van hun handelen zy by alle verdere voorvallen,

voorouders al mede haar deel krygen ; gelyk ook van de eerste vangst
in hunne netten, alzoo zy anders geen

vanneer zy op de jacht, ’t zy met ’t zy
zonder Honden, eenig Wild erlangen.
Gelyk alle de visch-vangsten, en

Zef

achten op ’t Wild, nu hare bestier-

de eerste Parahoe, of Canoa, waar

ders, en voorname uitvoerders hebben,

zegen daar mede zouden hebben.

mede zy deze of gene visch vangen,

alzoo is de post van deze Tanassi ’s, of

daar van moesten die Geesten weder een

bestierders van de visschen, en jacht,

kleen Fcestje hebben, alzoo die Parahoe niet alleen om voor de Fuiken, en ’t
anders noit behouden varen zou. Ook visch- of jacht-tuig te zorgen, en de
Vis
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Visch en ’t Wild te vangen, maar voor

laat die verre van hem met de stroom in zet

al moeten zy ook zorg dragen, dat de na andere landen dryven, en met de Son

Goden, de Bosch-Duivels, en de Geesten ondergaan, maar geef hem, en ons , in
van hunne voorouderen, daar voor ge

alle onze en zyne ondernemingen voorspoed,

dankt, en om verderen zegen aangeroe
pen werden, vermits zy die houder

en doet ons oud werden, en gelukkig gryzen.

voor de eerste bestierders van hunne

ren zy dat blad van die pot, of panne,

Na het cindigen van dit Gebed, scheu-

visschery en jacht, die eigentlyk de belasten dien jongeling na die pot met
Visch, en ’t Wild, in hun handen
brengen.

sin omtrent ardere

zaaken.

zyn hoofd te bukken, en ’er in te zien

Na dat hy nu zyn hoofd 'er weër uit

Wanneer een broeder, of jongen na-

gehaald heeft, zoo nemen zy de spys ’er

bloedverwant, van een verre reize weëi
behouden de eerste maal t'huis komt.

eeten, en daar na 't overschot aan allen,

zoo verwagt hem een jonge deerne, die
voor of in de deure staat, met een
Caladi-blad in de hand, waar in eenig

de wederkomst van dezen jongeling zeer

water is. Zoo ras nu die jongeling naby

eeten en drinken goeddoende.

haar gekomen is, werpt zy dat water

over zyn aangezigt, tegen hem zeggen
de : Weect welkom in huis, waar op die

jongeling in huis treed, zyn vader en

uit, geven dien jongeling 'er eerst af te
die daar aan de tafel zitten, zamen over
vrolyk zynde, en zich niet weinig met
By die van het dorp Nallahia werd een Hoe die
van Nal-

Afgod gediend, Kae-ele, en nog een an

lahia de

dere, Alalea genaamd

Afgoden

Wanneer men hen vraagd, hoe zy

moeder groet, en alle zyn broeders en

hier aan gekomen zyn, geven zy ten

zusters veel zegen wenscht.

dienen.

ouders een ikleen Feest aan, voor den

antwoord , dat zeker inwoondervan
dit dorp, op ’t eiland Noessalaoet gelegen, eens in 't bosch gegaan zynde, een

Schipper en Stierman, ten einde zy in

Duivel in de gedaante van een mensch

’t toekomende deze jongeling een klaar-

ontmoet is, aan welken hy vraagde:

der onderwys wegens de zee-vaart geven

Wie, en van waar zyt gy: Waar op die
Duivel antwoordde: Myn naam is Kae-

Zeven of agt dagen ’er na richten zyn

willen.

doen dat in een pot of pan, en stoppen

cle , en ik hen de Koning van dezen heuvel.
Van deze nacht zal ik by u komen, i verschynen, en met u spreeken.

die pan met een Piessang-blad dicht toe
Daar na spreiden zy een blad op de tafel,

gekomen zynde, begaf zich na den eeten

Zy maken daar op eenig ceten klaar,

dat zy koken, en nemen van elk wat

zette al het eeten, en die pan, ’er op,
noodigen al hun broeders, belastende dat
zy ook den Schipper, en Stierman noo¬

digen, om by den anderen te verzamelen,
en stellen dien weder t'huis gekomen
jongeling dan vlak voor de panne, waar
in die spys is. Na dat zy nu gezeten

Deze inwoonder, weër in zyn dorr

ter rust, alwaar hem in zyn droom deze
zelve Duivel verscheen, tot hem zeggende: lk ben Kae-ele, den Koning van
dien heuvel, die slus met u in t bosch gesproken heeft. Ie belast u derhalven dat gy
de lesse, die ik u nugeve, opvolgt, en dat
gy ook aan alle, die in Nallahia zyn, be¬
veelt het zelve te doen, dat is , dat gy my

zyn, bid een van hen aldus: O gy Heere
des Hemels, en gy onze voorouders, die

dient, en eert, zoo gy gelukkig en voor-

na de eeuwigheit reeds vertrokken zyt, en
gy Duivelcn van onze voorouders, jegen-

spoedig wezen vild.
Zedert dien tyd hebben die van Nal-

woordig openen wy de oogen van dezen

lahia dezen Afgod plegtelyk geeerd, en
jaarlyks op dien heuvel Kae-ele aan-

jongeling, die van een verre reize weërgekomen is. Opend gy ook zyne oogen, en

doet hem zien, en voortaan wel onderscheiden alle de eilanden, die hem in het toekomende zullen voorkomen, en kennen de

Sterren, die hem derwaards moeten geleiden. Verleent hem ten dien einde ook

schoon weer, en een stille zee, op dat by

gebeden.
Ook hebben die van ’t dorp Amet daar
een Altaar, of Tabernakeltje, om tot

een offer-plaats te dienen, gemaakt,
noemende na dien tyd dezen heuvel
Kae-ele.

Dezen Altaar eeren zy als ware hy

hunnen Afgod, zonder dat zy hem in
deze of gene gedaante verbeelden. Zy
zyn ook gewoon jaarlyks een Feest ter
eilanden, en ’t land van verre wel te ken
nen. Leert hem ook kennis van den Koopeere van dien God aan te rechten, allerhandel krygen, op dat hy overvloed van lei spyze en drank na dien heuvel te bren-

geen storm, of onweder ontmoete, en of
dat geea duister weder hem belette de

Goud, Silver, Kleeden, en allerlei schat-

gen, hem daar om zyne hulpe te ver-

ten bekomen, en eens zelf een gelukkig zoeken, en zynen zegen over hen, hun

Schipper, een voorspoedig Stierman, en kinderen, Thuinen, Plantagien, en over
eer stout zee- en oorlogs-held werden mag al hun ondernemingen, af te bidden, en
Weeret van hem alle ziekten en ongeluk om hem te smeeken, dat hy alle ziekte,
onge-
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Even zoo ging het met de tweede

ongelukken, en wederwaardigheden,

stem van ’t dorp, Peloehitoe genaamd,

verre van hen weeren wil.

In oude tyden ging ook zeker Hei- die mede geen voorspoed ter wereld had;
densch ingezeten van Nallahia, Tabitot maar ook uitstierf.

Eindelyk quam een man van Pia, een

genaamd, na strand, alwaar hy omtreni

zeker baeitje een zekeren lichten steen zekere land-streek op ’t eiland Honimoa,

gins en herwaards dryven zag, welken,
alzoo hy vol gaten was, hy ook hoorde

al het land, en goed, mitsgaders het
ampt van dezen Tabitoe, als tweede stem,

geluid geven, even of ’er iemand op de te erven. Zyn naam was Licoemboewa;
Fluit speelde. Toen Tahitoe dit van verrt maar deze bleef van dien tyd af, zonder
hoorde, quam dit geluid, of gefluit, uit eenige afbreuk, in dat bestier, en was
dien steen , dog, nader by gekomen met de zynen hier zeer gelukkig.
Die van Siri-Sorri zyn van ouds vanAfgodery
zynde, hoorde hy dit niet meer; maar
zoo ras hy weër wat verder daar af ging Onin , een ryk in nieuw Guinea, om- van die
van Sirihoorde hy ’t gefluit als voren. Dier- trent dertig mylen van Keffing, opde

halven verborg hy zich, en hoorde toen Oost-hoek van Ceram, oorspronkelyk.
Aldaar plagt een Koning te zyn, die

Sorri.

dien steen hoe langer hoe klaarder als een

mensch fluiten. Daar op begon hy zeer niet alleen over een dorp, maar over

verblyd te danssen en te springen, nam veele dorpen in het landschap van die
dien steen op, en bevond, dat het een naam, en over eenige andere eilanden
rist met verscheidenerlei kleene visschen

was, die rondom deze steen aan een ge-

daar omtrent, heerschte

Deze Koning, oud, en genegen ge-

worden zynen zoon in zyn plaats als Kozen steen, dien hy op andere steenen ning voor te stellen, had besloten zynen
oudsten broeder voorby te gaan, en den
daar op strand ter neder lei, Alalca.
Tabitoe na zyn dorp ondertusschen we- zelven, volgens ’s lands gewoonte, daar

regen waren, en noemde na die tyd de-

dergekeerd zynde, en ’s nachts droo-

toe niet te verkiezen.

mende, zoo verscheen hem zeker Duivel

in de gedaante van een mensch, die te

Hier over geraakte deze Koning met
zyn gansch geslacht, en volk, in een

gen hem zeide: Gy hebt stus die steen mei

groot verschil, en zyn vyf jonger broe¬

allerlei visch, te weten, met Kabalinjo, ders, die boven zyn zoon daar toe meinMalakze Sardyn, of Haring, Djoelong den gerechtigd te zyn, kregen zulken
Djoclong, en Lompa, opgenomen.Dat doodelyken haat tegen hem, dat zy,
hen ik zelf geweest, en mynen naam is Alalea

hem niet langer willende zien, te zamen

Alwaar gy dien lichten steen op andere besloten na een vreemd land te vertrekgroote steenen zult nederleggen, daar moet ken, om ’t ongelyk, dat hy hen aangegy dien steen Alalea noemen, en my daar daan had, te verzetten, en om ten minpdien steen aanbidden, en met eenige spyze sten uit het gezicht van dezen onrechteeren, op dat ik u zegenen mag. En als vaardigen broeder te zyn.

Zy maakten dierhalven een Coracora,

gy hier in die bacy visch vangt, zoo moet
gy, en alle die van Nallahia ook, van

Tsjampan, en eenige Parahoe ’s, klaar,

ieder zoort van die visch, die gy gevangen

bemanden die met genoegzaam volk van

hebt, er een zoo aaneenrygen, gelyk gy die

die gene, die ’t met hen hielden, voor-

hier aan deze steen te zamen geregen gezien

zagen zich van genoegzame voorraad,
hebt, en die hier op dezen grooten heuvel en drinkwater, en namen, vyf jonge
nederleggen, op dat ik veel visch na deze Princen, en vier Princessen sterk, de

baey toe doe schieten, en op dat die van reize aan.
De naamen dezer Princen van Onin
Nallahia daar veel visch vangen, harc
Weduwen, Weezen, en Armen, daar van waren, Poesan, Poitili, Labakela, Maleven, en zy my daar voor danken, en mala, en Loekoebatoe.
eeren mogen.

Deze droom gaf Tabitoe aan zyn kin-

deren, en na-geslacht, te kennen, be-

De Princessen waren genaamd, Lokay,
Sappa, Loewatassa, en Loewasela.
Deze, het Anker gelicht hebbende

zetteden ’t zeil by, en stevenden recht
ken, zedert welken tyd hy, en alle zyne op’t land van groot Ceram aan, komende allereerst by ’t strand van Kian, alnazaaten, dezen Alalea gediend, en aanvelende hen altyd aan den zelven te den

gebeden hebben. Schoon nu hy, en de waar zy zich van eenig water voorzagen.

zynen, dezen Afgod aanbaden, zoo be- Van daar staken zy na Ceram-Laoet
vond hy egter niet, dat Alalea hem hielp, alwaar zy met hunne bekende vrienden.
of zyn geslacht vermeerderde, alzoo het bevorens gewoon op Onin te handelen

hoe langs hoe meer verminderde. Ja het
was zoo verre van daar, dat hy toenemen.

en jaarlyks daar te verschynen, spraken
Daar op zeilden zy langs Ceram ’s

of vermeerderen zou, dat hy eindelyk binnen-kusten, tot zy, voor ’t strand
van Oewa Malessi, dicht by de bogt
met alle de zynen geheel uitstierf.
III. DEEL.

Va n
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van Haja, gekomen zynde, aldaar hun te bidden ; echter zoodanig, dat zy
oudste zuster, Lokay, aan een man van vooral ook gedachten om den Hemel,
Oewa Malessi uithuwlykten.
en die vier Princessen, zusters van die
Van daar quamen zy voor ’t strand van vyf voorvaderen, op een Goddelyke wyHonimoa, Tehisolo genaamd, alwaar zy ze te eeren, en de zelve by alle die
met al hun goed zich aan land begaven, Feesten ter eere van hare broeders hun

behoorlyk deel te geven, biddende de

hun Coracora, en andere vaartuigen, op
de wal haalden, en daar eenige hutten

zelve nevens hen ook om hare gunst

maakten, ter tyd toe dat zy na een an-

en zegen.

dere plaats, Amatoewali genaamd, verhuisden, alwaar zy een kleen dorp
stichten, en hun tweede zuster, Sappa,

slacht gesproten zyn, mogen hare Ba-

aan een man van ’t dorp Apalili, Latoe-

pau genaamd, uithuwlykten.

Alle de vrouwen nu, die uit dit gedjoe’s, of halve Hemdekens, niet by schoon
lichten dag, of by de lamp uittrekken,

voor en al eer zy in de kraam beval-

Naderhand gaven zy hun derde zuster, len zyn.
Loewatassa, ook aan een man van Toe¬

Ook mogen de vrouwen uit dit ge-En hun

leboe, en de jongste, Toewasela, aan een slacht de nieuwe, of volle Maan nietbygeloozien opkomen, nog beschouwen, als dieve.
man van Samet.

Eenigen tyd aan den anderen voeren reeds hoog is. Ook mogen zy niet gaan
zy daar zeer wel, en namen merkelyk

over zeker Rievierken, Waelissa ge-

toe, rakende metter tyd met de lieden

naamd, ten zy dat zy een takje van een

van dit eiland in zoodanigen vriendschap.
dat zy van daar weër na een andere
plaats, Salawano, verhuisden, daar zy
mede in getal zeer toenamen; dog ver-

boom breken, of een blad in haar hand
nemen, want zoo zulk een vrouw dit

vergeten had, zou zy van agteren te rug
treden, ter tyd toe zy by die plaats ge-

trokken van daar weër na zekeren heu

komen was, daar zy zoo een blad kry-

vel, Amoilalo genaamd, alwaar zy een

gen kon.

Even zoo mogen die vrouwen niet
groot dorp maakten, alzoo zy zeer vermenigvuldigd waren, en den inlander gaan voorby een plaats, de Sonne gealhier zeer genegen was met hen door naamd, ten zy zy mede van zulk een
takje, ofblad, voorzien zyn; en dit ter
Huwelyken zich te vermaagschappen.
Ook quamen daar de nazaaten en kin- gedagtenis van den Koning van Onin,
deren van Sappa, die met een man van ’t die gewoon was op die plaats te rusten.
dorp Apalili getrouwd was, van Apalili En zoo zy dit niet naquamen, zouden
by hen woonen, en wierden aldus Sori-

Sori-volk, dat is, Lieden, die van geslacht
tot geslacht te zamen woonen, en maar als
eenen stam te zamen maakten.

zy ten eersten daar na sterven.
Behalven deze Goden waren ’er op

Siri-Sorri nog verscheide, die andere geslachten, dan dit, dienden

Naderhand deze vyf broeders overle-

Dus hadden die van ’t geslacht Hawont

den zynde, zoo noemde men dit nageslacht: Rama oela Loeho ba-a, dat is
Den eed of t verbond der vyf broeders,

den Afgod Paunoessa; die van’t geslacht

bestieren.

die van het dorp Ampatao den Afgod
Nitoe Ampatao, dat is, den Duivel van

en 't zelve bleef zedert altyd dit dorp
De na-zaaten nu, aan deze vyf voor-

vaderen gedenkende, vonden goed vyf
Beelden, levens groote, tot hun gedag-

Malike-eto den Afgod Mokoeroene; die

van ’t geslacht Ateo-o den Afgod Eli,
dien zy van die an Noessa Laoet hadden;

Amcatao, genaamd.

Alle deze geslachten nu baden, buiten

tenis te maken, en die Radja l'oessan, hun eigene Goden, ook de beeltenissen
Poitili, Lakabela, Mamala, en Loekoe¬ van deze vyf broeders aan

Als die van Siri-Sort: ook voorby den
hatoe te noemen, gebiedende te gelyk,
dat die van Sori-Sori deze Beelden jaar- hock van Haja (daar de Princes Lokay
lyks na’t rypen van hunne vrugten zou- uitgehuwelykt was) of voorby Samet
den aanbidden.
daar de Princes Loewasela trouwde)
Als nu de Padi ryp was, moest ieder vaaren, of scheppen, moeten zy, ter
huis in ’t gansch dorp twee Catoepa’s eere van die Princessen, daar eenige Siri
(of kleene gevlogte bondelkens vol Ryst, Pinang nederwerpen.
koken, en als de Oebi ryp was, twee
Zoo vond men wel eer by die van
Oebi ’s braden, en die eerstelingen aan

deze Beelden hunner voorvaderen op-

Amet, op Noessa Laoet, ook eenen
Afgod van hout, die na zekere oude

offeren.

vrouw, léo, die daar aan was komen

Even zoo waren zy gewoon de zelve dryven, en naderhand van ’t gansche
in tyden van oorlog, zware ziekten, dorp opgequeekt en zeer bemind wierd,
droogte, of zware regen-tyden, en by gemaakt was ; welken Afgod Tabinale

alle andere gevaarlyke voorvallen, aan

dat is, de onde Vrouw) zy gewoon
waren
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waren zeer eerbiedig te eeren, by alle en zoo menigvuldig onder hen, dat ieder
ongelegene voorvallen aan te bidden, en dorp 'er ten minsten een had, alle welke

een groot Feest ter eere van haar te te noemen, byna onmoogelyk, en ook
van geen groote nuttigheit is, om dat
geven.
Noessa-

Dus hadden die van Sila, op Noessa 'er niet veel aanmerkenswaardig ’s in
Laoet, ook hunnen Afgod, Morie, die voorkomt, om welke reden wy velen 'er

lauwels.

niet anders dan in een stuk hout bestont,

van overslaan, behalven dat hun gansche

dat daar was komen aandryven, en aan

Godsdienst omtrent alle deze Afgoden

zeker man van Sila in zyn droom verscheen, en belaste, dat hy, en alle die

meest in Feesten, en smul-maaltyden,

Van de

van Sila, een Altaar voor hem oprichten,

hem dienen, en aanbidden zouden, ge

lyk zy zedert jaarlyks deden.

bestaat.

En dit is wel het wezentlykste van
hunnen Afgoden-dienst in oude tyden,

toen zy nog Heidenen waren, hoewel

Die van Titaway hadden eenen Afgod, men ’er op Ceram onder de Alfoereezen,
Riama-Atoe, die van Peleria, en Abobo, ook op Boero by die berg-lieden, en
een anderen, Roe-oemoe Ohoewo genaamd,

zelf hier en daar onder de Christenen

en van welke de eerste de gedaante van

hedensdaags nog wel overblyfzels vind,

een Slang had.

gelyk ons in ’t vervolg voorkomen

Dus waren ’er meer diergelyke Afgoden, zal.

TWEEDE HOOFDSTUK.
An den Mohhammedaanschen Godsdienst. Eerst door Pati Toeban hier ingevoerd,
en door Kimelaha Laulata voortgezet. Noessanivel Moorsch geworden. Hida-

jat 's yver voor dit Geloove. Vryheit van dat Geloove door de Hitoeezen uitbedongen.
Waar zich dit Geloove hier al verspreid heeft. Slegte kennis der Mooren. Hun

kerk, en dienst, door den Schryver op Hila beschouwd. Bericht wegens de vrouwen,
in bunne Tempels komende. Eerbied onder hunnen Godsdienst. Waar in zy ons overtreffen Hoe verre die by hen doorgaat. Het verdere door de Schryver in dezen Tempel
aangemerkt, Standvastigheit in hun Geloove. Byzondere plegtelykheden. Wat voor
lieden van ’t vasten vry zyn. Hun wyze van Eed te doen. 't Onderscheid van dracht
tusschen de Mooren en Christenen. Op wat dag zy hun Godsdienst waarnemen.

Waarom de Mooren beter Maleits, dan de Christenen, spreken. Welke Maleitsche
schriften, met een Arabische letter, den Schryver bezit.

Van

Ehalven dezen Heidenschen Af- hield hem zedert voor een Moelana, en

de Mo¬

godischen, en bygeloovigen Heilig, ook schreef men hem veel won-

hhamme-

dienst heeft men al van oude derdaden toe; dog deze hebben hem

daansche
Gods-

dienst.

8

tyden hier ook kennis van den niet schoot-vry voor de Portugeesche
Mohbammedaanschen, Gods-

dienst gehad, en dien metter tyd hier

schiet-geweeren gemaakt, alzoo hy van
hen doorschoten is.

Hy vond den voornoemden Vorst op
Het is zeker, dat Djamiloe, Prins var Java, mede daar gekomen, om de gron-

ook ingevoerd.
In’t jaar
1480.

Gilolo, dien in’t jaar 1480. al mede uit den van dien nieuwen Godsdienst, die
deMoluccos bragt.
De eerste tyd egter, die men noemd,

de Javaansche Kooplieden al bevorens in

op welke dit geschied is, zou in ’t jaar

te onderzoeken; by welke gelegenheit

de Moluccos gebragt hadden, zelf nader

1510, in ’t zelve jaar, als de Ternataan- zyn Hoogheit ook een vast verbond met
sche Koning, Zeinulabdyn, dien ook van dezen Pati Tyeban maakte, malkanderen

Java medebragt, geweest zyn.

ten eeuwigen dage vriendschap als Bond-

Zeker Pati Pocteb, een Gorammer en Geloofs-genoten belovende, en hem

van afkomst, op de kust van Hitoe in 't als het tiende lid in zynen Raad aannejaar 1390. aangedreven, en aldaar als een mende, dat de volgende Koningen alvan de vier eerste Hoofden der kust Hitoe lengskens zoo verre hebben zoeken te
bevorens beschreven, voer in ’t jaar 1510. trekken, om de Hitoeezen als hunne
na Toeban, een Koninkryk op Java, onderdaanen aan te merken, en Tollen
en bragt van daar allereerst het Moorsch. van hen te eisschen, hoewel de Hitoee-

of Mohhammedaansch Geloove op de zen dat noit toegestaan, maar altyd tekust van Hitoe, zedert welke tyd hy gengesproken hebben, terwyl zy uit be¬

altyd Pati Toeban genaamd is. Men leefdheit en eerbied, als zy iets aan die
C2

Ko-
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Koningen gaven, het nog wel een weest; dog by de komst van Pati Toeban
Hhormat, of erkentenis, hebben willen van Java klaarder voorgesteld, en verder
noemen.

Zainulabdyn (gelyk wy onder Ternate

uitgebreid is.

Nu was deze nieuwe Godsdienst hier In ’t jaar

wel geplant; maar schoot in een reeks 1558.

breeder gezegt hebben) nam van Java
een Priester, Backoe genaamd, en ook van jaaren daar na geen groote wortelen,

wel andere, mede, die deze Leere in de

er tyd toe, dat de Molukze Koning,

Moluccos verder uitgebreid hebben; Hair, een zeer yverig en bitter Mo¬

maar de Voist quam zelf niet weër in

hhammedaan, in’t jaar 1558, zynen

zyn land, alzoo hy op zee in een stryd Kaitsjili Guseratte, of, gelyk andere
omtrent Bima een wonde kreeg, waar zeggen, Kimelaba Laulata met een Oor-

logs-magt na Amboina zond, om die
De naam van dien Vorst schynd ten van Makatita (die zyn hulp verzogt haddeelen van de Hebreen ontleend te zyn, den) te helpen, te meer, alzoo de oude

aan hy kort ’er na gestorven is.

alzoo de woorden p712 28 Ab Beeth Kimelaba Samarau daar wat slap reDien, te kennen geven den naasten aan geerde.
En door
Zoo ras deze Laulata hier op Assa-

den Nasi, ofte de Voorzitter in het
Sanhedrin, en in zich zelven beteekenen. hoedi aangeland, en verder na Loehoe

Kimelana
aulata

Den vader van het huis des Gerechts; dog

gekomen was, heeft hy niet alleen devoort¬

hoe de Mohhammedaanen daar aan ko¬

Loehoeneezen onder zynen Koning ge-

gezet.

bragt, maar ook de Mohhammedaansche
Pati Toeban had ondertusschen het Godsdienst daar alomme met zulken yver
geluk van behouden in zyn land weder voortgezet, dat hy die niet alleen onder

men, kan ik nergens t'huis brengen.
Eerst
door Pati
Toeban

hier in-

gevoerd.

te keeren, en allereerst (zoo zommigen
willen) dit Mohhammedaansch Geloove

de Heidenen op Hoewamohel en groot

op de kust van Hitoe, en in Amboina,

nen (alzoo de Portugeezen zedert het
jaar 1515. al in Amboina geweest, en
reeds veel Christenen in dien tyd door

te brengen; dog ’t verdiend opmerking,
en zelf ook verwondering, dat dit niet

eram uitgebreid, maar ook de Christe-

vyftig jaaren eer bekend geweest, en hen gemaakt waren) wel tien jaaren
door een geboren Javaan ingevoerd zy, laiig, door ettelyke Javaanen geholpen,
aangezien de eerste Stamhouder van ’t

geslacht Tanab-bitoemessen, zynde de
tweede van de vier eerste Hoofden der
kust Hitoe geweest, een zoon van den

zeer bitter vervolgd heeft, voorgevende,
dit uit een yver voor zyn Godsdienst te
doen; maar doende metter tyd klaar
blyken, dat het zynen Koning immers

Koning van Toeban, en dierhalven, als zoo veel om het Meesterschap over't
een oorspronkelyke Javaan, best in staat and, als om den Godsdienst, te doen
geweest is, om den Godsdienst van zyn was, alzoo hy, terwyl zyn Koning zich
land, die hy by zyn komst in Amboina in Ternate als een vriend der Portugeezen
in’t jaar 1460. immers waarschynelyk aanstelde, volslagen zyn werk maakte,
van daar zal mede gebragt hebben, hier m die Natie geheel en al uit Amboina
voort te zetten, te meer, dewyl hy niet te verdryven.
Deze Laulata
alleen, maar met een Coracora, waar in
nog meer kinderen van den Koning van

Toeban, en veel andere Javaanen waren,
hier gekomen is, en om dat de Moor¬

bragt van’t jaar 1558.
tot 1568. zoo veel te weeg, dat niet
alleen de meeste omleggende Christendorpen afvielen, maar dat ook veel Hei-

sche Godsdienst toen op Java al eenigen densche dorpen ’t Moorsch Geloove,
m de vervolging, die zy anders leden,
gelyk wy nader onder de zaaken van te ontgaan, aannamen. Vooral vernam
Java zullen aanwyzen, wanneer, en door men dit in’t jaar 1565, wanneer die van
Hitoe en Loehoe ziende , dat zy de
wie de zelve daar eerst gebragt is.
Egter is het zeker, dat de Mooren Portugeezen niet konden verdryven, op
der kust Hitoe de eere , van dit Geloove welke zy zeer verbitterd waren (te meer,
hier eerst ingevoert te hebben, niet aan om dat zy den Molukzen Vorst, Hair,
dezen eersten Stamhouder van het Edel in Ternate in zyn eigen Paleis zoo schenHuis Tanah-bitoemessen, Perdana Moelay dig vermoord hadden) de Javaanen te
genaamd, maar aan dezen Pati Toeban, hulp riepen, die met een gruwelyk getoeschryven, weshalven wy, hoe won- weld de Christenen alomme vervolgd,
derlyk dit ons ook voorkomt, ook daar dog in’t jaar 1568 zich egter genoodby moeten berusten, en dit, op haar zaakt gevonden hebben, om dit land
zeggen, als een zekere zaak aannemen; weer te moeten verlaten , alzoo zy uit
dog ik stel egter dit, als ’t waarschyne- hun land het vereischt ontzet niet kregen.
tyd bekend, en ingevoerd geweest was,

lykste vast, dat 't Moorsch Geloove hier

Egter zyn veel Christen-dorpen door

al met de komst van Perdana Moelay , alle de gepleegde geweldenaryen der

en Djamiloe eenigermaten bekend ge

Ternataanen, en Javaanen, in die tyd
af¬
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afgevallen, en tot het Moorsch Geloove en vooral Leliato, die in’t jaar 1636 die

van Oma tot afval dwong, en Madjira,
diens toeleg was, om den Christen
mogend dorp Noessanivel, vooral by de Godsdienst geheel en al uit te roejen,

overgegaan.

Onder deze is naderhand ook het ver-

Noessanirel

Moorsch

komst der Kimelaha’s in Amboina, geveest, die eerst wel wat na den Christe-

gewor-

den.

lysen Godsdienst, hen door de Portu-

en den Moorschen alomme hier in te
voeren.

Vryheit

Het is waar, dat die van Hitoe al

geezen voorgehouden, scheenen te hel-

vroeg met de onzen in verbond getreden

len; maar na dat zich Roebohongi, en de

zyn; maar ’t is ook zeker, dat zy wel

ran jat
Seloove
door de

volgende Koninklyke Stadhouders, hier uitdrukkelyk vryheit voor hunnen Gods¬ Hitoee¬
zen uitrecht vast gezet, en Loehoe tot hunnen dienst bedongen hebben, gelyk wy in
Zetel verkoren hadden, verklaarde zich alle gemaakte verbonden konnen nazien,

de Koning van Noessanivel voor ’t

bedon-

dat ook de reden is, waarom de gansche

gen.

Moorsch Geloove, waar toe zy door buiten-kust van Hitoe (zeer weinig uiteenen Latoelockar een Bandaneesche gezonderd) tot nog toe Moorsch gebleMoor van Lonthoir, gebragt, en zooda- ven is. Ook is in ’t jaar 1658. door
nig onderwezen zyn, dat de Portugeezen Kimelaha Hasi, by ’t verbond toen met
zedert gansch geen goed oog op hen ge-

ons aangegaan, al mede bedongen, dat

had, en ook zeer weinig staat op hunnen men hen in hun geloof ongemoeid zoude
laten.
dienst gemaakt hebben.
Hoe oprecht nu de onzen dit ook alIn’t jaar 1588 stond het zoo slecht
tusschen hen, en de Portugeezen, dat tyd nagekomen hebben, zoo hebben zy,

In’t jaar
1588.

zy van die van Noessanivel naauwlyks en zelf de Heer de Vlaming, nog niet
verkrygen konden, om hen maar een konnen ontgaan , door deze en gene

stuk Geschut op ’t nieuw Kasteel door
een Coracora met volk te helpen bren-

Amboineesche Hoofden, en Ternataansche Hovelingen, zoo by de Koningen

gen , by welk geval de Portugeesche der Moluccos, als by die van Macassar,
Landvoogd , Sanchio Vasconselho, de quaadaardig gelasterd, en onrechtveerdig
voornaamsten van hen gevangen nam, beschuldigd te werden, dat zy hen geen na Malacca voerde; waar op de an- weld in hun Geloove hadden aangedaan,
dere wel met die van Oerimessing na gedurig (als zy tegen ons oorlogen wilt scherp gebergte Erihatoe vlugtten; den) voorgevende , dat dit de eenige
maar deze Heer wist hen door een lang

reden van den oorlog, en van hun ver-

durigen oorlog het daar ook zoo moede

zoek was, om hunne Geloofs-genoten

te maken , dat zy zich genoodzaakt

dog tegen ’t geweld dezer Ongeloovigen

vonden na hunne Geloofs-genoten, de
Hitoeezen, de vlugt te nemen, en zich

te helpen; terwyl in al deze zaaken deze

aldaar twaalf jaaren lang tot de komst
van Don Andrea Furtado de Mendosa in
’t jaar 1602. te onthouden, die den ge-

der Moluccos, als die van Macassar,

vlugten Koning van Noessanivel, Radja
Sinanati, met een gedeelte van zyn volk
gevangen kreeg, weer aan ’t Kasteel

bragt, en metter tyd Christen deed wer-

den, gelyk wy in ’t vervolg zien zullen.
Eenige nochtans van die van Noessanivel, te weten, die van de Pati's, en
van Rissacatta 's Campong, zyn Moorsch

istige verzoekers, en zoo de Koningen

ieder nog een byzonder inzicht geheel
puiten den Godsdienst hadden.

Dat deze oorlogen, om den Godsdienst ondernomen (zoo de Hitoeezen,
en andere Mooren, voorgaven) groote
bitterheden en vervolgingen tegen de

Christenen van tyd tot tyd veroorzaakten, heeft men voor al ten tyde van
Kakiali en Patiwani in’t jaar 1634, en

ten tyde van Madjira in’t jaar 1651 In’t jaar

1651.
gebleven, en door de Heer Demmer in 't gezien; hoewel ’er geen Moor van zoo

Hidajat 's
yver

voor dit

aar 1643. in de Laha op zich zelven
geplaatst, daar zy nog woonen, en een

ook noit grooter voortzetter van dit

Moorschen Tempel en Priester hebben.

Geloove op Hitoe geweest is.

Veel meer egter begon dit Geloove

grooten gezag, als Hassan Soeleyman, en

Om nu te weten, waar in Amboina Taet
zich dit

door te breken, ten tyde dat Hidajat in die Moorsche Godsdienst al uitgebreid Seloove
’t jaar 1620. Koninklyke Stadhouder op is, zullen wy aanwyzen, waar zich dit hier al

Geloove Loehoe wierd, alzoo ’er in ’t jaar 1621

gebroed al heeft ingedrongen, mitsga¬ verspreid
in die groote vergadering, door den ders wat voor eilanden, en dorpen met heeft.

opper-Landvoogd van Indien, Jan Pie-

dezen zuurdeezem al zyn besmet ge-

terszoon Coen, belegt, klaar genoeg ge-

weest.

bleken is, hoe hy ’t eiland Noessa Laoet.

en veel dorpen, van ons en van 't Christen Geloove, had doen afvallen ; waar

in hem naderhand de volgende Kime-

Dat zy eerst onder die van de gansche
Hitoeesche kust, te weten op die meeste

van de dertig dorpen, alzoo het dorp
Layn in’t jaar 1633. ofin’t jaar 1634. in

laha ’s met veel drift nagevolgd hebben, Kakiali ’s tyd eerst Moorsch geworden is,
C 3
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is al van oudsher Mohhammedaansch

rige gezien; ook zal ons dit nader bly- geweest. Altoos van de tyd van Samaken, als wy zullen zien, welke Christenen rau, en zyn zoon Roebobongi, welke

zyn. Dat die van Noessanivel (als zynde

laatste hier in’t jaar 1570. quam, is 't

landslieden, en met hen van Java af- zeker , dat men dit quaad zaad hier al
komstig en ook die van Loehoe, ne- begon te zaajen, ’t geen hier zulke diepe
vens de verdere dorpen op Hoewamohel,

wortelen geschoten heeft, dat zy meest

by de komst der Kimelaha ’s uit de Mo¬ alle, uitgenomen een dorp (zedert eenige
aaren uit verscheide dorpkens te zamen
luccos omtrent het jaar 1570, en in de

volgende jaaren, zich daar toe mede be¬

vergaderd) tot nog toe Moorsch zyn;

gelyk ook die van Amblauw, Kelang,
andere daar om her leggende, zich al en Bonoa, weinige van die laatste uit-

geven hebben, hoewel Loehoe, en meer
vroeger, te weten in’t jaar 1558 by de

gezonderd.

Die van Manipa waren zeer lang Heikomst van Laulata, genootzaakt vonden
daar toe over te gaan, is by ons bevorens densch, en namen den Mohhammedaanal omstandig getoond
Lissabatta, en Hatoewe , twee be-

roemde en magtige dorpen op de Noord¬

schen Godsdienst laat aan : want schoon

eenige Orangkaja ’s Moorsch wierden,
zoo bleef ’t gemeene volk Heidensch,
ter tyd toe dat Madjira, by zynen op-

kust van groot Ceram, zyn al vroeg
Moorsch geweest, gelyk ook alle de stand, dit quaad zaad daar onder den ge-

dorpen van Keffing, en Ceram- Laoet,

meenen man ook verspreide, en hen

op den Oost-hoek van groot Ceram dwong om Moorsch te werden.
Hoe veel ’er op Bonoa, en Boero, nu
Even zoo heeft zich deze Godsdienst nog Moorsch zyn, zal ons te klaarder

gelegen.

ook langs de binnen-kust van dit groot

blyken, wanneer wy ’t getal der Christe-

eiland op Kellemoeri, Kellibon, Tobo,

nen op deze eilanden net aanwyzen zul-

Gisselau, Hatoemeten, met Riboet en len , ’t welk tegen de andere ingezetenen
Hakiboy daar onder behoorende, als van ieder eiland (die men by ieders by-

mede op Erinama Tamilau, Iha, en

zondere beschryving uitgedrukt vind)

Mahoe (van Honimoa derwaards gevlo-

vergeleken zynde, zal men zeer licht

konnen zien, dat de meeste daar nog
Moorsch gebleven zyn.
Moorsch zyn.
Op Leytimor zyn geen Mooren, dan
Op het eiland Honimoa plachten die

den) verspreid, alle welke tot nog toe

van Ihamahoe, omtrent Hatoewana toen

leggende, zeer bitter Mohhammedaansch
te zyn; dog naderhand na de over-kust
van Ceram, ter plaatze, daar zy nu nog

eenige weinige aan den Rooden berg,
dat meest Hoewamoheleezen zyn. Eg-

ter is de tweede Soa van Halong, Soa
Selan genaamd, pas voor de tyden der

Portugeezen Moorsch geweest, alzoo
op Honimoa aan de Christenen aldaar die, met den Pati van Oost-Ceram hier
verdeeld, en zy zyn genoodzaakt ge- gekomen zynde, een Bandasche vrouw
weest op Ceram, omtrent een myl van uit het geslacht van Latoe Loccar van
zyn, gevlucht zynde, zoo is al hun land

t dorp Latoe, zich te onthouden.

Lonthoir, en met haar ook dat Geloove,

Buiten dezen had men ook nog eenige
Mooren op Siri-Sorri , die ’er nog

medebragten.

zyn, hoewel zeer weinig in getal, be¬

wanneer deze kanker en pest hier inge-

Tot dus verre nu gezien hebbende,

halven dat het ook Mohhammedanen

drongen is, en waar zy zich in deze

zyn, die in ’t jaar 1648. al de naam

gewesten al verspreid heeft, zoo was het

hadden, dat zy zeer slechte Mooren nu wel de rechte tyd , om die Godsdienst te beschryven; maar aangezien die
van Amboina, Banda, Ternate, mits¬
tyd in’t jaar 1620, door dwang van gaders de verdere Mohhammedaansche
Hidajat, Moorsch geworden; maar zoo eilanden om de Oost dit haar Geloove
van Java gehaald, of ontsangen heb¬
zy gelegenheit hadden, om tot ons weder over te komen, vielen zy weër af, ben, zoo dunkt het ons veel gevoegewaren.

Die van Noessa Laoet zyn wel eenigen

weshalven men hen daar niet onder ree-

lyker en eigener, dat wy ’t zelve, als

kenen moet.

wy met de stoffe van Java bezig zyn

Op Oma is gansch Hatoeaha, of wel
Pelau, Cabauw, Caibobo, en Rehoemoni , tot nog toe Moorsch, ook is
Holalihoe daar mede eenigzins besmet geweest, dog nu niet meer.

Het eiland Boero, schoon nog ten

grooten deele Heidensch, en vooral in

zullen, te gelyk afhandelen.

Imand nu, die maar eenige kennis van Onderdezen Godsdienst heeft, zal zekerlyk scheid
weten, dat 'er in de zelve een groot
onderscheid tusschen de Sunni ’s ,en

tusschen

de Sunni’s, en

Sjais, is. Het eerste gevoelen werd vande Sjais.
de aanhangers van de drie eerste Chali

opzicht van alle de Alfoereezen aldaar, fa’s, of Stedehouders van Mobbammed,
Aboe¬
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Abocheker, Omar, en Oetsman, en ’t schoon de Priesters hen nu en dan
laatste van de aanhangers van Aali, in hunne Tempels, die zy hier menigvuldig, en in alle de Moorsche dorpen

gevolgd.

Het eerste werd van de Turken, Ara- hebben, al een Capittel uit den Coraan
biers, Mogolders, en veel andere, het voorlezen, zoo zouden zy daar van egter
laatste door de Perziaanen, die van Gol- geen nuttigheit hebben, en ’er niets af
conda, en weinig andere, zeer hard ge- begrypen, zoo hen dat in 't Maleits, of
dreven.

Amboinees, niet uitgelegt wierd. Egter

De eerste gelooven wel, ’t geen in

is het waar, dat de Mooren in Amboina,

den Coraan (gemeenelyk den Alcoran
genaamd) geschreven staat; maar zy ge-

en op Ceram, door de bank 't Maleits

looven buiten dien ook, en richten zich

Heidenen , spreken en verstaan , dat

wel het meest na de Suna, zynde een

egter mede meer zyn betrekking tot de

verzameling van veel woorden, spreuken.

Priesters, dan tot den gemeenen man,

veel beter, dan de Christenen, of de

en nadere verklaringen van Mobbammea

heeft.

In’t jaar 1687. in de maand October Hun

over zeer vele zaaken, die door deze en

gene van zyn navolgers uit zyn mond in

ben ik op Hila in hunnen Tempel ge¬

Kerk, en

een boek byeen verzameld, en by hen

weest, waar in zy my toestonden te ko

dienst,

als een mondelinge Wet, of wel als de

men, en hunnen dienst volkomen te zien; Schryver

door den

Mischna by de Joden, geworden is, aan dog de Gemalin van de Heer Landvoogd op Hila be
welkers onderhouding zy zich immers Padbrugge, die te dier tyd daar mede
schouwd.
zeer
begeerig
toe
was,
mogt
daar
niet
zoo sterk, als aan die van den Coraan,
verbonden houden; hoewel zy op verre

na geenzins de vroomste, maar vry wat
los van leven zyn.

inkomen; maar zy stonden haar Ed. toe

op een stoel in ’t portaal, dat voor de
Kerk is, en voor de opene Kerk-deur,

zoo lang deze hun dienst duurde, te

De laatste, of de Sjais, daarenteger

verwerpen deze Suna, houden zich stipt
aan den Coraan, en zyn menschen, die

zitten.

De Kerk van binnen was volslagen

vry ordentelyk, zedig, godvrugtig en ledig, en ik zag 'er niet, dan eenige
naauw bezet van leven zyn; om welke matten op de vloer leggen, op welke
gelyk om meer andere redenen, tusschen niet, als eenige mannen, dog geen vroudeze Sunni ’s , en Sjais, een doodelyker
haat is, tot zoo verre dat zy malkanderen daarom vervloeken, en als ketters
aanzien.
Slegte

kennis
der Moo

ren hier.

wen , zaaten.

Men moet daar uit niet oordeelen, datBericht
de vrouwen by hen niet in de Kerk ko

wegens

de vrou-

men. Ik heb dit uitdrukkelyk aan hare

wen , in

Vermits nu de eerste invoerder van Priesters, en vooral aan Hassan Soeleyman,hunne

den Mohhammedaanschen Godsdienst op

Java een Arabier geweest is, zoo is't

toen hy nog Priester op Hila was, ge

Tempels

vraagd, die my zeide, dat de zelve in komen
de.

zeer licht te zien, dat de Mooren van Am

al hare Mesdjids (die zy Massigits noe

boina, en alle de anderen rondzomme,

men) altyd, aan de linker zyde van de

geen Sjais; maar Sunni’s, zyn.
Gelyk nu de Arabiers onder de Sunni ’s
de onkundigste en minst-geoeffende in de
gronden van hunnen Godsdienst zyn, en
zeer weinig van den waren inhoud van den
Coraan weten, latende dat maar op de
Priester staan, en zich verder alleen aan

Tempels, zyn; dog Noerlete, Priester
aan den Rooden berg, voegde, tot nader opheldering van die vrage, ’er by
dat in hunne Tempels noit jonge doch-

ters, en niet dan bedaagde getrouwde
vrouwen, of weduwen, komen.

Ik meinde in ’t eerst, dat zy daarom
aan des Heeren Landvoogd ’s Gemalin

deze en gene uiterlyke plechtelykheden
van de Besnydenis, de Reiniging des den ingang in hunnen Tempel geweigerd
ligchaams , ’t waarnemen van de vyf hadden, om dat ik 'er geen vrouwen in
Bedestonden, en van de Vasten, hou- zag; dog, naderhand hoorende, dat 'er

den, alzoo bevind men even het zelve
hier onder de Amboineesche Mooren;
hoewel zelf de Priesters onder deze laat.
ste zoo onervaren in ’t Arabisch zyn

getrouwde en bedaagde vrouwen wel
inquamen, en egter gezien hebbende,
dat zy dit een vrouw, die de eerste in

rang in de gansche Landvoogdy was,

dat zy naauwlyks een Hoofdstuk of twee

beleefdelyk weigerden, zoo moet 'er een

uit den Coraan wel weten te leezen, en

andere verborgene reden, my tot nog

ook door de bank weinig reden van hun-

ne Godsdienst weten te geven, om dat
zy zeer weinig van desselfs inhoud ver
staan. Wat nu de gemeinte betreft, zy
zyn in ’t gemeen zeer dom, en onwetende, ja niet in staat, om den Coraan

toe onbekend , geweest zyn, waarom

zy dit aan my, dien zy als een voornamen ongeloovigen moesten aanzien, dien
zy meer, dan deze vrouwe te vreezen

hadden, en aan haar Ed niet, toestonden.
Ik zag hier twee zaaken, die my by-

te lezen , veel min te verstaan: want zonder behaagden. Vooreerst, dat de
maii
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vergeten, en voor die tyd ter zyden
stil zaten, dat men niet het allermin- stellen, om een mensch, die daar ver-

mannen , daar zeer eerbiedig, en zoo

ste geluid, of geritzel, veel min eenig scheen, hoe groot die dan ook wezen
gesprek van den eenen tegen den an- mogt, boven hem te eeren.
Het is zoo verre van daar, zei hy, dat
deren, in die Tempel, vernam, al te
zamen even aandagtig bezig zynde, om,

wy dit zouden doen, dat al was het de

na ’t geen de Priester voorlas, te lui-

grootste Koning, die in onze Tempels

steren.
Waar in
zy ons
over-

treffen

Hoe verre die by
hen door-

komen mogt, geen mensch zich daarom gaat.

Het tweede, dat ik daar zag, en
my zeer wel behaagde, was, dat geen

verroeren, of zyn aandacht eenigzins

een van alle die mannen, die op die

dan in de Massigit, om dezen of genen

matten zaten, op ’t verschynen van des

te vermoorden, zoo zou hy, volgens
onze wetten, niet mogen opryzen. Welk

Landvoogd ’s Gemalin, hun hoofd daar

breken zoude. Ja al quam ’er iemand

eens na toe wendden, veel min opree-

laatste wat te verre ging, daar het eerste

zen; daar men onder ons, op Batavia,

te pryzen, en de reden, die hy 'er by-

in de Kerk van ’t Kasteel (hoewel ’t in

voegde, zeer wel gegrond was. Een
zaak, die by geen Overheden hier te
lande , ’t zy in de byzondere steden,

de Stads Kerk, omtrent het gestoelte
der Heeren Raaden, by 't verschynen

van zyn Edelheid in de zelve al mede van

’t zy in den Hage ook by de Heeren

de lieden, die hy voorby gaat, geschied
en in alle buiten-Landvoogdyen die ver-

Staten van Holland, of by haar HoogMogende , de opper-gebieders van In-

foejelyke gewoonte heeft, dat by 't diën, in gebruik is, dat iemand, en veel

verschynen van den opper-Landvoogd op

min dat alle de menschen in zoo een

Batavia, of van eenig ander Landvoogd

Kerk, midden in hun aandacht, en in

op de buiten-plaatzen in de Kerk, alle

’t plegen van den Godsdienst, voor haar
Ed. Gr. Mogende, of voor haar Hoog

lieden zonder onderscheid, ook zelf al
was men met zingen of met bidden be

zig, zullen opryzen, waar mede, myns
oordeels alle onze aandacht en eerbied
tot God gestoord, en een groote en zeer

ergerlyke oneerbiedigheit betoond werd,
en dat om daar by een mensch, midden

Mog., zouden opryzen, waarom ik te
minder begrypen kan, wat doch de

reden zy, dat men dat over al in Indiën voor een Landvoogd doen moet,
daar het immeis klaar tegen de gewoon-

onder den dienst, meer, dan God, te eeren.

te van ons land , tegen de gezonde reden , en voor al tegen de eerbied, die

Een zaak, die zoo verre gaat, dat ik
weet, dat 'er lieden van aanzien, die

stryd.

dit weigerden te doen, om opgezonden
zyn.

Ik vraagde aan Hassan Soeleyman, toen
ik dit gezien had, na ’t eindigen van den
dienst, hoe ’t quam, dat niemand van
hen, op ’t verschynen van de Gemalinne
van den Heer Landvoogd ,voor de

men God boven een mensch schuldig is,
Verder was ’er in dezen Tempel een
Verdevierkant huisje, zeer wel na een kleen re door
wacht-huisje der Soldaaten gelykende de Schryver in

dat ten naasten by recht tegen over dedezen

deur des Tempels stond. Voor ’t zelve Tempel
hing een lang wit voorhangzel , agter aanget welke de Priester (dien ik niet zag merkt.

Tempel, voor welke zy anders gewoon maar hoorde, zeker Hoofdstuk uit den
zyn zo0 veel eerbied, en hooge agting, Coraan las, en daar na onder anderen
te hebben, opgerezen was, nog voor

mede bad, dat God ook ons, die niet

haar Ed. eenige de minste beleefdheit

op den rechten weg, maar van de zelve

betoond had.

afdwalende waren, dog eens wilde be-

Hy gaf my tot antwoord, dat de
Massigit de plaats was, daar men quam,
om God alleen, maar niet om menschen,

keeren.

Al deze woorden sprak hy meest met
een zingende galm uit, ook was hy niet

te eeren. Dat men zich verbeelden

boven een kleen half uur bezig met alles,
dat tot dezen dienst behoorde; en toen

moest, dat God daar tegenwoordig, en

zag ik haar alle zeer stil weër uit den

dat het dierhalven aan de eene zyde bil-

Tempel na huis gaan.

en veel min om menschen boven hem,

Deze menschen, die in Amboina ge- Standlyk was, dat men al zyne aandacht en
kragten alleen inspande, om dien God meenelyk alle Oelilima’s zyn (hoewe vasligheit
te eeren, en om zich aan de zaaken van

anders de Tidoreezen, van welke beide

in hun

zyn dienst aldaar geheel en al met alle de die partyschappen van Oelilima ’s en Geloove.
inspanning van zinnen over te geven; Oelisiwa’s oorspronkelyk zyn, en die
daar ’er in tegendeel niets ongerymder

zich van daar eerst in Ternate, en daar

in de wereld was, dan dat men God, na herwaards in Amboina verspreiden,
die daar op een zonderlinge wyze tegen¬ al te zamen Mooren zyn) blyven, hoe
woordig is, en zyn dienst, om welke bot zy anders in ’t gemeen, en hoe on-

wy daar alleen gekomen zyn, zou gaan kundig zy wel in 't byzonder omtrent
de
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de zaaken van hun Geloove zyn, ge-

is gehouden voor dien Tempel des zelfs
meenelyk zeer standvastig, ja hardnekkig voeten te wasschen ; ’t welk gedaan zynby het zelve, hoewel my voorstaat ge- de, treden zy in de Massigit, en daar op
geeft de Bruidegom aan dien bloedver
lezen te hebben, dat zulk een verlooche

naar van zyn Geloove, Paul Papoewa

want, wiens voeten hy gewasschen heeft,

genaamd, in’t jaar 1643. in de Uliassers,

zyn regter hand, zich daar door geheel

op Tochaha den 12 December gehangen en al aan hem verbindende.
is, om dat hy tweemaal Christen en
Na dat dit verricht is, gaat de Prietweemaal Moorsch geweest was.
ster na ’t huis van de Bruid, die van
Zy zyn gewoon zeer net op’t reinigen haar zyde daar eene van ’s Bruidegoms
Byzondere plegte. van hunne ligchamen te passen, niet
naaste bloedverwanten nemen, de voeten
lykheden
alleen uit reinheit en zinlykheit, maar wasschen, haar daar op de rechter hand
ook uit inzicht van den Godsdienst, al

geven, en zich aldus mede aan haar ver-

zoo zy, onrein zynde, niet in de Tem-

binden moet , waar by dan 't Huwelyk

pels zouden mogen komen, om in welke ten vollen gesloten is

zuiver te verschynen zy niet alleen gewoon zyn de voeten (dat zy my niet

vergden) maar ook alle de deelen van ’t
ligchaam, die zy maar eenigzins, ’t zy
door byslapen, ’t zy door hun gevoeg

Wat nu de plegtelykheden omtrent
hunne dooden betreft, wy hebben be-

vorens, by 't beschryven van de dood
van Hassan Soeleyman, alles gezegt,'t
geen men daar van behoord te weten,

of wel iet anders te doen, ontreinigd waar aan wy ons, om geen onnutte herhebben, te wasschen. Ook zouden zy or haling te doen, gedragen.
hunne vyf Gebeden- stonden de Gebeden
Zy weten ook iets, of wat, van den
geenzins mogen doen, ten zy zy hunMelk el Maoet, dat is, den Engel des doods,
ne ligchamen eerst wel gewasscher van Mongkir, en Nikker (twee Engelen,
hebben.

Zy nemen ook dan die vyf Gebeden

die den mensch even na zyn dood, of
begravenis, verschynen, en hem zeer

stonden vry neerstig, gelyk mede hunne naauw wegens zyn gedrag, en geloove,
Vasten de gansche maand Rammalaar

door (by andere Ramadan genaamd) zoc

in de wereld ondervragen, en van welke wy ter plaatze , daar wy, van

stipt waar, dat zy van den opgank tot

deze Godsdienst onder, de stoffe van

den ondergang der Sonne niet alleen geen

spys of drank, maar zelf geen Pinang

Java spreeken, nader zullen handelen)
maar buiten de besnydenis, en de bevo¬

Tabak, nog iets anders, zullen proeven;

rens aangehaalde pligten, die zy zeer
op welken tyd zy by dag veel slapen ; stipt waarnemen, weten zy verder zeer
maar ’s nagts eeten en drinken zy weët
weinig van den Godsdienst, of van den
niet weinig. Dit noemen zy Vasten inhoud van haren Coraan. Het eenige,
dog ik noeme het eeten , en drinken, dat men ’er nog by kan voegen, is, dat
alzoo, indien dat vasten is, wy dan alle zy gewoon zyn op den Coraan zeer
avonden vasten.

Wat vo0
lieden
van ’t

Vaten
vry zyn.

Hier van zyn echter de kleene kinde-

plegtelyk den Eed te doen.

Ik heb hen dat onder malkanderen Hun

ren, stok-oude lieden, en de zieken.

zonder dat het juist voor den Neder-

onder hen verschoond, vermids de Wet

landschen Richter geschiedde, daar dat

wyze van
Eed te

doen.

hen tot geen onmogelyke dingen ver- op een andere wyze gedaan werd
bind. Zelf alle, die voelen, dat zy 't, terwyl ik voorby 't strand gedragen
uit zwalcheit van gesteltenis, niet zouden wierd, zoodanig zien doen, dat hy, die

konnen uitharden, mogen daar van af-

zweeren zou, den Coraan, op ’t hoofd

stappen, en zich door spys en drank ver

van een Priester leggende, die op een
groote steen pas in zee stond, met zyn

sterken.

Zy weten ook omtrent de Huwelyken. vingers aanraak te
Verder ziet men geen onderscheid tus-'t Onder¬
schen een Moor, en een Christen, dan scheid
zame plegtelykheden waar te nemen.

en by ’t sterven van vrienden, veel zeld-

Omtrent het eerste hoorde ik op een

dat de eerste een Tulband, of een Boe

van

dracht

lan-boelan, dat is, een smalle reep Lin usschen
by het trouwen van eenige Mooren te nen , die eens rondom zyn hoofd als eende Moo¬
genwoordig geweest was , dat deze zaa- halve Maan gaat, en dat de laatste een ren, en

tyd van zekeren Geheimschryver, die

ken tot het staven van de trouw, en tot

Hoed draagt. Het moeten al groot

Christeten.

de beveiliging van ’t Huwelyk, onder mannen onder hen zyn, die een rechten
hen vereischt wierden.
Tulband draagen , dat gemeenelyk een
Als de bloedvrienden de zaak eens zyn, dikke rond-gedraaide, en door malkangaat de Bruidegom by den broeder, of deren geslingerde wrong is.
De Priesters dragen gemeenelyk een
een anderen nabestaande van de Bruid,

treed met den zelven na de Massigit, en witte, gelyk ook veeltyds zulke BaIII. DEEL.

djoe 's,
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van
Hbamza,
dienende, om een Vorst
djoe ’s, of witte Keelen; dog andere
grooten roode, of anders-geverwde Tul-

banden. Ik heb hen ook wel groene

zien dragen, zonder dat ik egter be-

dapper, en strydbaar te maken.

Hbakajat Radja Socleyman, dat is, de
Geschiedenis van Koning Salomon. Deze

speuren kon, dat zy daarom juist van twee zyn in FolioMohhammeds bloedverwanten waren ;

daar dit anders in 't Turkze ryk geen
anderen, dan zulken, geoorlofd is.
Oy TNt
dag zy
hun
Gods-

dienst
waarne

men.

Dat de Vrydag de dag van hunne
Godsdienst is, op welke zy in hunne

Massigit ’s gaan, is allen, die maar iets
van dezen Oodsdienst weten. bekend

Zy noemen dien dag seho- C5,
Hari Djvemaat, dat is, den dag der ver-

gadering (dat van der Hebreen viiR tDy

Noer Mobbammed, of 't Licht van

Mobbammed, handelende over zaaken van
hunnen Godsdienst, en over ’t leven van
Fatima.

Hbakajat Ismajatiem, dat is, de Geschiedenis van Ismajatiem, zeer dien-

stig, om iemand een wakker Vorst, en
een groot dienaar van Staat te doen werden.

Soelalet Esfalatina, of de Afkomst der

Joom Achad, dat is, de eerste dag, ont-

Koningen van de Maleitsche kust, en van

leend schynd) gelyk zy zich zelven ook wel

Malacca; dog dit heb ik niet in een

CeLN 6.N Ahul el Sunnet wa Arabische, maar in een Hollandsche
el Djamaat, dat is, Het volk der Suna letter. Deze drie laatste zyn in Quar-

(t rechtgeloovig volk, dat de Suna, de

Hbakajat Radja Cambodja, dat is, de

gadering, noemen.
Wy zeiden te voren, dat de Mooren

Geschiedenis van den Koning van Cambodia.

doorgaans, en vooral, hunne Priesters,

Hbakajat Misa Gomitar, dat is, de Geschiedenis van Misa Gomitar; zynde een

hoe bot zy anders zyn, veel beter Ma-

de Moo¬

leits, dan de Christenen, of de Heidenen alhier, spreken.
De reden daar van is, om dat men by
dezen en genen van hen redelyke goede

ren beter

Maleitsche boeken, in een Arabische let-

Raeeort

Maleits,
dan de

Christe¬
neu ,

niet zouden leeren.

Ik hebbe van deze zoort van boeken
verscheiden by hen gezien, en ook wel

geleend, om uit te schryven.
Dus heb ik van hen nog deze navol¬

gende met de hand geschreven schriften

inder my.

Hhakajat Tanab Hitoe, of de Geschie-

Maleitze

denis der kust Hitoe.

schriften,

Hbakajat Nabi Moesa, of de Geschiedenis van den Propheet Moses.

Schryver

bezit.

Coeripan, de gevallen van verscheide
Javaansche Princen, en Princessen in een

Hbakajat Indrapatra, of de Geschiedenis van Indrapatra vervattende verscheide Fabulen van dien Koning der Geesten,

die het konnen, ook wel uit te schryven

zaaken krygen, die zy anders zoo licht

Arabische

Quartyn.

fraaie Foliant vervattende.

Dit doet hen niet alleen meer kennis

letter, de

Javaansche geschiedenis , welke ik op
Batavia bekomen heb. Een zeer dikke

er met de hand geschreven, vind, die

van die Taal, maar ook van veel andere

met een

In Octavo.

zy malkanderen leenen, en aan den genen,

sprecken. geven.

Welke

to.

ware Leere, volgd) en ’t volk der ver-

Hhakajat Nabi Joesef, of de Geschiedenis van de Propheet Josef

Hbakajat Kelilab daan Deminah, dat
is, ’t Voorbeeld der oude Wyzen; by ons
in het Neerduitsch bekend.

Tadjoe Essalatina, anders ook, by de
Maleyers, Makota Segalla Radja Radja,
dat is, de Kroon der Kooningen, genaamd,

een heerlyk boek, en onder hen van ’t

mede in zeer zuiver en net Maleits opgesteld.

Hbakajat Tsjabaja Langgare, of de Ge¬

schiedenis , genaamd den Glans van Langgare, zoon van den Koning van Diimsompit.

Maarifet Isalam, of de Kennisse van
den Mobbammedaanschen Godsdienst.
Hbakajat Nabi Mobbammed, of de

Geschiedenis van den Propheet Mobbammed,
zynde een beschryving van zyn leven.
Verscheide boeken over hunne geeste-

lyke Rechten, en over den weg, door
welke een Mohhammedaan zalig moet
werden.

Het Voorbeeld van de vertroosting van
't herte, behelzende verscheide oude Ge-

chiedenissen der Maleyers.

Verscheide Maleitsche Sjaiers,Or
Verzen.

De Geschiedenis van den dag des Oordeels.

Hhakajat boerong Pingit, of de Geschiedenis van de Musch.

Hhakajat Radja Tambichaja, of de Ge¬
zelve gebruik, als by de ouden de
xvgoraidtia van Kenophon. Dit is door schiedenis des Konings van Tambichaja.
eenen Bochari van Diohor gemaakt, en

't beste Maleits boek, dat ik kenne.
Deze alle zyn in Quarto.

Hbakajat Segalla Soesoehoenan, of de

Geschiedenis der Soesoehaenans, of der Keizers van Java , welke ik op Batavia be-

Hbakajat Hbamza, of de Geschiedenis komen hebbe.
Kenz.

VAN DEN CODSDIENST.
Kenz ul Chasi, of de verborgene Schat,

27

gebragt heeft. Ik heb veel moeite ge-

een zeer fraai bock, handelende van de daan, om dat boek te bekomen, dog

Schepping, van den Mensch, van de heb het noit konnen magtig werdern ; gelyk
Dood, van ’t Graf, van den Antichrist, ook niet dat van Mobbammed libanesijah,
van Gog en Magog, van ’t laatste Oor- ’t geen dienen kan, om iemand tot den
deel, enz.

Sariboe Matsal, of de Duizend Raad-

stryd aan te moedigen, en dapperheit in
te blazen. En zoodanige zullen ’er ze-

zels, bestaande in vragen, en antwoor- kerlyk meer onder hen, en elders, verden, die meest alle in Quarto zyn, en borgen zyn, die ik noit gezien heb,
hcewel hunne meeste geschiedenissen met
eenige ook wel bycen gebonden.
Deze alle (uitgenomen een of twee) veel verdichtzelen opgevuld, en dierhal-

hebbe ik in Amboina bekomen, en nog

ven meer gericht zyn, om iemand de

Maleitsche Taal, dan wel eenige waarDaar is ook de Hhakajat Iskender heden, of fraaje geschiedenissen en zaa-

onder my.

Dsulcarnain, of de Geschiedenis van de

ken, te leeren.

Dit was het, ’t gene wy van den Gods-

tweehoornige Alexander behelzende de

daden en ’t leven van Alezander de Groote; dienst der Mooren hier te zeggen hadden.
en meest dienende om te toonen, dat hy

Nu zal het tyd werden, om van de

't Oosten niet alleen overwonnen; maar

Christelyke Godsdienst mede eens te
spreken.

dat hy de wercld ook tot het Mohham-

medaansch Geloove (een grove misslag)

DERDE HOOFDSTUK.

yAn de Christelyke Godsdienst. En vooreerst van de Roomsch-Catholyke, omV trent ’t jaar 1532 hier begonnen. Eerst onder die van Hative, &amp;c. Parmain,
en Ajapayl s weduwe, nevens meer andere gedoopt. Don Emanuel van Hative, by de
Portugecsche Schryvers geroemd. Verbuizing der Portugeezen van Picapoli. d'A¬
zevedo herneemd Picapoli. Die van Soya werden Christen. Ock Amantclo, en an-

dere dorpen van Leytimor. Groote verandering door Kaverius hier te weeg gebragt, na
t ogen der Roomsch-gezinden. Waar op zich de vervolging onder Laulata opdede.
Du Chstenen door de Saa gered. En krygen een andere gedaante. Javaansche vervol-

gig in’t jaar 1565. Lissabatta bekeerd. Zoo men voorgeeft. Roebohongi dwingi
de Portugeezen te verhuizen Die van Noessanivel, en Oerimessing lyden om den
Gods iend De Hitoeezen deor Roebohongi gered. Slegt gedrag der Portugeezen,

die alles wéér afbraken, dat door andere gebouwd was. De Hitoeezen rvepen de Javaanen weder te hulp. Nemen Mamalo in. Worden door Steven van der Ha gen gestuit.
Don Andrea Hurtado herneemt alles. Waar door ook de zaaken van den Codsdienst

zeer varanderen. De Koning van Nocssanivel word, nevens andere, Cnristen.
Steven van der Hagen neemt geheel Amboina in, waar door de Roomsche Godsdienst

een einde kreeg. De inhoud van deze dienst kortelyk voorgesteld. Een groote Vonte in
zee geworgen.

E Christelyke Godsdienst, Rucutello noemen) gekomen is, en dat 1515.
A voor zooverre die hier oit be¬ de Portugeezen , daar wel ontfangen

In’t jaar
1515.

4 kend was, is of de Roomsch-

Van de
Christelyke
Gods-

dienst.

E

Catholyke, of de Hervormde geweest.

zynde, zedert de gewoonte hadden van

nu en dan om water in Amboina aan te
komen. Dit geschiede echter zoo tenEn voor

Gelyk de Roomsch-Catholyke veel eersten niet: want Serranomet zyne schip- eerst de
ouder in tyd, dan wel de Hervormde

Godsdienst, is, alzoo is zy ook hier eerst
bekend geweest, en ’er door de Portugeczen ingevoerd.

breukelingen in Ternate, en daar aanRoomsCatholy-

zyn einde geraakt zynde, zoo keerden

ke.

lang daar na eenige van zyne medgezellen weër na Goa, en gaven daar toen te

Wy hebben bevorens reeds getoond, gelyk berigt, zoo van hunne verrigtingen
dat zy allereerst, by voorval van schip- in ’t gemein, als dat zy Amboina ontbreuk, met Kapitein Servano in ’t jaar dekt hadden.

Hier op quamen in’t jaar 1521. of in
Telo (dat Jarricus Rossatel, en andere ’t jaar 1522. van de vioot van Anton-

1515. hier op Assaloelo, of Noessa

D2

Brit,
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Brit, den eersten Portugeeschen Land- Hitoe te verzoeken ; ’t geen te meer invoogd in de Moluccos, twee schepen gang kreeg, alzoo de Portugeezen, die
omtrent Amboina te vervallen. Dit wa- nog op Picapoli in groote vreeze voor
ren de eerste bodems, die hier versche de Hitoeezen waren, mede sterk te dier

nen, die weer voor Assaloelo gekomen, tyd over hen klaagden.
De Landvoogd van Malacca ontsing Parmain,
wel ontfangen, en verder na Hitoe
Lama gebragt zynde, daar mede zoo wel

Parmain zeer minnelyk , beloofde hem

onthaaid wierden, dat eenige aldaar ble-

zyn hulp, en verzond hem ten eersten

ven, aan welken omtrent Mamalo op

na Goa, alwaar hy mede zeer wel van

Picapoli een woonplaats vergund wierd.

den onder-Koning ontfangen, en Don

Na dezen tyd gierden de schepen der Emanuel gedoopt wierd, krygende verPortugeezen, uit de West van Indien, dere toezegging van hem te zullen helof van Goa na de Oost komende, gemeenelyk in Amboina, om water te ha¬
len, aan.

den; dat ook zekerlyk zou geschied zyn,
zoo by niet kort daar na overleden
was.

Ondertusschen was ook Ajapayl (an- En Ajaders recht Lissateloe genaamd op Malac- jayl ’s
gebragt hadden, begonden die hier en ca overleden, wiens vrouw te Goa ge- weduwe.

Na dat zy hiereenigen tyd geweest wa¬

ren, en nu en dan een Priester mede

daar de Mooren wat te leeren, en vol-

gens hunne wyze, die niet zeer ongemakkelyk was, tot het Christen Geloove
Ontrent
het jaar
1532. hier

begon
nen.

komen, daar mede gedoopt, en Donna
Jebel genaamd wierd.

Deze wierd met een groote magt om-

nevens
meer an-

dere , gedoopt.

te brengen. Dit nam omtrent het jaar rent het jaar 1538. weer na Amboina In’t jaar
1538.
1532. zyn aanvang, en duurde eenige gezonden, alwaar zy met iemand van
aaren aan een, tot dat zy, omtrent het geslacht van Permain quam te trouwen,
jaar 1536 ook eenige kennis aan die van en dus den ouden haat tusschen beide

het volkryk dorp Hative, dat in den deze huizen af te leggen; ’t geen te eer
inham lag, gekregen hebbende, van in te schikken was, alzoo men wil, dat
de zelve, die met die van Hitoe over- zy een zuster van Alapatila, of Permain,
hoop lagen, te ernstiger binnen in den geweest zy.

inham genoodigd wierden, alzoo zy gemerkt hadden, dat het tusschen de Hi-

De jonger broeder van Ajapayl, Don
Emanuel genaamd, die bevorens reeds

Don
Emanuel

groote vervolgingen als een Christen van van Haniet, als te voren, en een heimelyke Parmain geleden, en zich zeer volstan tive by de
Portugeewrok gerezen was.
dig gedragen had, bragt het nu zoo ver- sche
Zedert dien tyd quamen de Portugee- re, dat hy het eerste hoofd van Hative Schryvergeroemd.
zen met hunne schepen zoo wel in den wierd.
Deze is het, van welken de Portugeeinham, als op de kust van Hitoe, makende vriendschap niet alleen met die van che Schryvers, en voor al de Jesuiten,
Hative, die aan de Noord-zyde toen Jarricus, en Maffejus, als van dien God¬
lagen, maar ook met die van Noessanivrugtigen en standvastigen Emanuel Ha-

toeezen en de Portugeezen zoo helder

vel, Amantelo, en Halong, aan de Zuid-

tivensis, met zulken byzonderen ophef

spreken, en dien zy, als weërgadeloos
Te meer , kregen de Portugeezen in zynen yver voor den Christelyken

zyde van den inham.
Eerst onder die

eerst aan die Hative kennis, alzoo Ala-

Godsdienst, tot den Hemel toe verheven

poetila, en Ajapayl Lissateloe, de twee hebben.
uve.&amp;c. voorname Hoofden van dit dorp, met
Terwyl deze Hativezen na Goa verVerbuimalkanderen over de oppermagt in ge- trokken waren, hadden die van Hitoe zing der
schil zynde, de eerste zynen makker gemerkt, dat de Portugeezen, die hoe Portu-

van Ha-

by de Portugeezen aangeklaagt, en zich

langs hoe meer onder hen begonden uit

zoo verre in hunne gunst had weten in te te spatten, en hen allerlei zoorten van

dringen, dat zy den laatsten gevangen overlast te doen, zich met die van Hanamen, en na Malacca voerden.
tive, die nu hunne vyanden waren, meer
Omtrent dezen tyd geraakten die van en meer verbonden; dierhalven vonden
Hative met de Hitoeezen in oorlog, en zy goed hen van Picapoli, daar zy zich
kreegen het zoo quaad, dat zy, het niet nu vyftien jaaren onthouden hadden, te
langer konnende uitharden, met een schip verdryven, of ’t hen zoo bang te maken,
van de Portugeezen onder Alapoetila dat zy van zelf over de korte weg, ondie anders ook wel Parmain, of Per- der ’t geleide van die van Hoekonalo,

main, genaamd wierd, en die alle de die toen mede onder Hative behoorden,
zyne, en ook vele van Tawiri, mede na de Noord-zyde van den inham troknam) na Malacca eerst, en daar na ver-

der na Goa verzeild zyn, om aldaar hulp

ken, en zoo met stank verhuisden.

Zy quamen eerst omtrent de Poka aan

van den onder-Koning tegen die van strand, daar zy zich zogten vast te
ma-

geezen
van Pi-

apoli.
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1538. maken, dog trokken naderhand een half aanzagen, en waar uit zy voorspelden,
myl Westclyker na Melishock , daar ’t

1540.

mede niet wel zynde, gingen zy na

dat der Portugeezen oogwit was, om
zich meesters van hun land te maken,

Leytimor, slaande zich vooreerst om

gelyk zy ook waarlyk van ’t jaar 1538.

trent den Rooden berg neder, daar zy eer

hebben beginnen te doen.

vesting opwierpen, bewesten de welke
die van Hative, om voor die van Hitot

Egter hebben zich die van Soya een Die van
tyd lang met groot geweld tegen het Soya

ook te meer beveiligd te wezen, zich maken van dit Kasteeltje aangekant, bywerden
Christen.
toen ook nedersloegen, gelyk zy daar nacht afbrekende, dat de Portugeezer
nog woonen

Dit viel omtrent het jaar 1538. voor

met die van Hative en de Mardykers

hunne Bondgenoten, by dag opgericht

juist als Antoni Galvano, in de Moluccos hadden; al 't welke de Portugeezen niet

een groote magt byeen gezameld heb- geagt, en ’t eindelyk zoo verre gebragt
hebben, dat die van Soya, ziende, dat
Moluccos, en Amboina te verdryven. al hun arbeid te vergeefs was, en dat de
Jacob Lopes d' Azevedo met vyfentwintig Portugeezen het stuk meester wierden
Coracora ’s (waar op veertig Portugee- met hunne vestingbouw, ten laatste met de
zen , en vier honderd Bondgenoten. zelve niet alleen vriendschap gemaakt
bende, om de vreemde handelaars uit de

meest Hativezen, waren, door Permain

maar ook hunne Godsdienst aangenomen

als hy na Goa vertrok, op CajoeenTidort
gelaten, en de verdere Tidorezen, die

hebben.

Dit hadden, volgens het zeggen van
Jarricus, al eenigen van hen, terwyl
boeranni stonden) na Amboina zond
d'Azevedo nog hier was, gedaan; maar
waar by ook vele van de Hativezen, die het is waarschynelyk, dat het stuk van
onder den Tidoreeschen Kimelaha Roc-

van Goa te rug keerden, waren.
d’Azeve
do her-

neemd

Picapoli

Deze, in ’t jaar 1538. omtrent het

bekeering in dat jaar of twee niet veel
voortgang gehad, en eerst recht in 't

strand van Mamalo gekomen, heeft de

jaar 1590, na ’t eindigen van dien binne-

Hitoeezen aangetast, geslagen, Picapol
weer ingenomen, een houte vestingge
bouwd, en een Portugeesche bezetting,

landschen oorlog, zyn begin genomen

nevens zeven Ternataansche en Tidoree-

het dorp Amantelo, dat al vry aanziene

sche huisgezinnen (die namaals op Ley-

lyker schynt geweest te zyn, als het eer
ste, dat zelf om het Christendom toei

timor het Mardykers quartier uitmaakten) ’er ingelegt, verjagende al de vreemde handelaars van die kust, en verder

door wapenen en goede woorden bewer-

heeft

Voornoemde Schryver noemt egter En

verzogt; waar by ook eenige van dis

Amantelo, en
andere

dorpen

van Noessanivel zouden gekomen zyn

van Leytimor

Naderhand zyn die van Halong, Ki

kende, dat de voornaamste dorpen zich

lang, Baguala (die, behalven de Hative-

aan den Koning van Portugal onder-

zen, wel van de oudste en standvastigste
Christenen in alle voorvallen geweest

wierpen.

Dit bragt het werk der bekeering or zyn) toen al mede Christen geworden.
de kust van Hitoe, nu zedert zes jaaren
Dit alles kreeg egter een geheel ande- Ercicitie
begonnen, zoo grooten krak toe, dat

11 gedaante

die nieuwe en zoo wat licht heen ge
maakte Christenen ten eersten weër af-

in deze gewesten.

met de komst van Taverius

verande-

ring door

Xaverius

Zyn eigen naam was niet,gelyk hr
te weeg
vielen, het volgens gewoonte met den gemeenelyk genaamd werd, Franciscus gebragt,
overwinnaar houdende, en schoon d'A

Xaverius; maar Francois de Jasse, die

zevedo naderhand zegenpraalde, zoo hac
het egter daar met de zaaken van den

den by-naam van Kavier, na de stad

Xavier, gelegen in 't Hoog Navarre

Godsdienst na die tyd een geheele andere

hoewel nu maar een kleene vesting op

gedaante, zoodanig, dat zy genoodzaakt

de grenzen van Arragon, niet verre

waren, die kust te laten varen, en het

van Pampelona, de hoofdstad van Na-

liever weer op nieuw op Leytimor te varre ) meer, dan zyn rechten naam,
beginnen.

gevoerd heeft, om dat hy van dit

Dit nam egter niet voor het jaar 1540. Edel huis, en ook van dat van Aspileen aanvang, alzoo die van Sova in 't cuete (zoo Jarricus ons zegt) gesproten
eerst niet al te wel te vrede waren, dat Was.

Deze, die zich eindelyk alleen maar
zy zagen, dat die genen, die maar als
Kooplieden en vrienden daar gekomen, Xavier liet noemen, wierd in’t jaar 1497
en in een behoorlyke wooning ge- geboren, en in ’t jaar 1541. met de vloot
duld, en gehuisvest waren, zich nu var van den onder-Koning, Martin Alfonso
vestingen op haar land in hun weerwil de Sosa, als eerste Apostel, of Nuntius
begonnen te voorzien, dat zy als een Apostolicus, na Indien gezonden, zynde
zeer gevaarlyke zaak voor den Amboinces cen leerling van lgnatius Lojola, en de
D3

eerste
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eerste Jesuiet geweest, die in Indien ver
schenen is

ry, waarby dan nog veel van het Roomsch
bygeloove quam, vast bleven; het welke
die van Hitoe bemerkende, die een af-

Hy quam den 6den Mai in ’t jaar 1542
te Goa, verrichtende groote zaaken.
door ’t uitschitteren van zyn deugden er

gryzen van’t aanbidden der Afgoden
dat zy dagelyks aanzagen, haeden, zoo

groote gaven, als mede door 't bedryven geboden zy de Portugeezen nogmaals

van wonderen (zoo Joan de Lucena, Jarricus, en andere verhaalen) omtrent he

werk van de bekeering

Wat hy in dien tusschen-tyd hier en
daar gedaan heeft, zullen wy op de
plaats, daar hy dat uitvoerde, ordentelyk
aanhaalen ; en hier alleen zeggen, dat

hy, in’t jaar 1546. in January van Malacca na Banda vertrokken zynde, den
16den February des zelven jaars in Am
boina quam.

Hy vond daar reeds veel Christenen;

gezinden

'er een hier gelaten, dat uitnemend groot
en, zoo Jarricus zegt, van die kragtige
uitwerking was, dat, als de Ambonsche
vrouwen in het droog Saisoen daar voor

maar knielden, er aanstonds regen viel

Een slegt bewys voor de waarheit van
zyn Geloof, en niet kragtiger, als dat
van de Soyanezen voor haar Heidensch

Geloof, die in dien zelven tyd voorgaven

lacca, of te Goa, gedoopt was.

Rooms

Xaverius had onder de kruissen, by
hem hieren daar op Leytimor opgericht,

vervolgd, die hy zeer kragtig tegen die
vervolging ondersteunde, gelyk hy ook
de, vooral, na dat hy hen van genoegzame Priesters voorzien had.
Niet lang na zyn komst wierd ook
deze Emanuel van Hative eerst gedoopt
zoo Jarricus zelf zegt, des niet te min
moet men gelooven, dat hy een goed
Christen was, alzoo zyn broeder te Ma.

geven de

naars op Leytimor, te gaan.

dog de zelve ook sterk door de Mooren

zeer veelen van die ongeloovigen bekeer

Hetey

hun land te verlaten, en by hun Geloofsgenooten de Heidenen, en Afgodendie-

aanstonds regen in menigte te konnen
doen nederstroomen, als Radja Soya maar
een witte Haan voor hunnen Afgod offerde, en met een Bamboesje maar in die

Martavaan, die boven op den berg stond,
roerde

Wy hebben bevorens, toen wy van

de Moorsche Religie spraken, ook ge
toond, hoe ’er in’t jaar 1558, by de
komst van Kimelaha Laulata in Amboi-

In den tyd, dat hy zich hier onthield,

na , een zware vervolging tegen deze

dat pas drie maanden en een halve was,

nieuwe Christenen cpgekomen, die ook

alzoo by in’t einde van Mai na Ternate

van een langen duur geweest is; te meer

vertrok, bragt hy alles in een vry beter

alzoo naderhand ook die van de Javaanen

en vaster staat, dan te voren, richtende

er op volgde

zeven Schoolen op, en haar aanwyzende, hoe men de jeugd het Pater Noster,
Avc Maria, ’t Geloof, nevens zekere

hy zeer qualyk Leliato noemd, alzoo dit

Jarricus zegt, dat deze Laulata (dier Waar op

hoe men daar na ook tot het leeren der

eerst in de volgende eeuw in’t jaar 1624
in Amboina quam) die van Kilang, n
Emanuel van Hative zeer nard aangetast.

Gebeden, en tot het verstaan van eenige

en dat de laatste wel drie maanden lang in

korte verklaringen, door hem over de

zyn dorp belegerd wierd, tot dat hy

Vragen uit zynen Catechismus leeren, en

Catechismus gemaakt, voortgaan moest.
Hier door, als mede door zyne inge

togen en strenge manier van leven, dede
hy meer vrugt in dien korten tyd, als

de ver
volging
nder

Laulata
zich

opdede

door Henrik de Saa (gelyk wy aanstonds
zien zullen) gered wierd.
De groote woede van dezen Laulata

tegen deze teedere Christenen was oor-

by al zyne vorige mede-arbeiders in zoc

zaak, dat zy meest al te maal, alleen

veel jaaren hier verricht was. In ’t einde

Kilang en Hative uitgezonderd, ten eer-

van dat jaar is hy 'er nog eens in Decem

sten weër afvielen

Eindelyk quam Henrik de Saa in ’t jaar
ber, dog maar twintig dagen, geweest
versterkende de nieuwe door hem gelegde 1561. met een groote magt van Goa
gronden. Zeer veel hebben hier toe die Hy ontzette de belegerden, sloeg de
Mooren op, en bragt zulken verwoe
drie Priesters gedaan, die hy na zyn ver

In’t jaarn
1561

De chri
stenen

door de

trek herwaards zond, en die deze Schoo¬
len cen grooten luister toegebragt hebben
Om nogtans de waarheit hier omtrent
te zeggen, de gronden, die hy, en zyne

sting onder deze bloeddorstige Ternataa¬

Saa ge

nen , en andere Mooren, dat zyd

red

navolgers, onder deze onnoozele Heide-

nen leiden, waren zoo slecht, dat zy

ook twee Priesters, Marcus Prancudo gen een
en Jacob de Mascarenhas, gekomen, die an dere

niet anders, dan den blooten naam van

hier eenige tyd gebleven, en naderhand gedaante.

Christenen eenigen tyd lang in just lieten
In deze zelve vloot van de Saa warer

Christenen droegen, terwyl zy in den door Francisco Vieyra, en Jacob de Ma¬
grond Heidenen, en nog aan al hart

gellanes ondersteund zynde, zoo groo-

Heidensche bygeloovigheden en Afgode ten verandering omtrent de Schoolen
brag

En kry-
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Ook hadden de Javaanen George Fernan-

1547. maar zeven op Leytimor geweest

dez, en Gomes Damaralio, twee ieverige
Priesters, zeer moorddadig, zoo als zy

geplaatst: te weten in Noessanivel (zoo

van Java na Ambon op reis waren, niet
verre van Java, omhals gebragt.
De Javaanen , ondertusschen geen

't Maffejus ook noemt) Seylale, Latoehalat, Amahoesso, in vier dorpen van

ontzet krygende , waren genootzaakt
Ambon in ’t jaar 1568. te verlaten.

Amboina, eenendertig Schoolen telde.

Deze waren in de navolgende dorper

Oerimessing, in Sova, Amantelo, Ahoef

Onder die genen nu, die door de Por-

sen, Oeritetto, Maredheyka, Kilang,

tugeezen bekeerd zyn, telt men, behal-

Nako, Hatalaë, Ema, Hoekoerila,

ven de voornoemden, ook die van Lissa

Roeton, Leahari, Halong, Hoekoena-

batta. Maffejus geeft daar zoo hoog van
op, dat hy, van de nieuw-gedoopte van

lo, Hative, Tawiri, Baguwala, Soeli,
Way , Hative Kitsjil, Hoetoemoeri,

Hatoe, Alang, en Liliboy
Al welke dorpen zy op dien tyd tot
het Christen Geloove, gelyk veele van

de afgevallene Christenen , die voor

de vervolging van Laulata hadden moe-

veel was; om dat ’er noit in twee Ce-

ramsche dorpen veertig duizend ingeze

voor-

waar; maar terwyl deze inwoonders een geeft.
Portugeeschen Priester van Tidore haalen,

en herwaards brengen zouden, hebben

tuigt) zeer veel de behulpzame hand ge-

zy den zelven trouwloos en moordadig

boden heeft.

by ’t eiland Oebi omgebragt, en zyn
zedert dien tyd Moorsch gebleven.
Dus schokte dit naderhand met horten

Roebo¬

zomtyds door stormen, die hen over-

en stooten voort, tot dat de groote Roe

vielen, elendig in de klem, alzoo de
vaartuigen slegt waren, en de Inlanders

bohongi, zoon van Samarau, in ’t jaar

(volgens gewoonte) ten eersten buiten

houder in Amboina quam, die zynen

boord sprongen, en hen dryven lieten,

Zetel van Boero op Loehoe tot Gamma

waar van Jarricus een slecht geval ver-

Songi verplaatste, zich met de afgeval-

haalt van een van die vaders, die na de

len Hitoeezen vereenigde, en van daar

Uliassers, en na Rosselan (Noessa Laoet

de Portugeezen, op welke zy zedert de

zee dreef.

1565.

Dat de Portugeezen op Lissabatta ook Too men
Christenen gezogt hebben te maken, is

groot werk der bekeering Emanuel van

gelaten was, en een ganschen nacht in

volgingir

tenen geweest zyn.

Hative deze mannen (zoo Jarricus ge

wil hy zeggen) gaande, dus in de pekel

’t jaar

neeecst.

mende, zegt dat 'er wel veertig duizend
van hen den Doop verzogt hadden, het
geen ik gelooven zou, zoo hy vier honderd gezegt had, schoon ook dat wat

ten bukken , weer overbragten, be

Hare Priesters gingen nu en dan wel

Lissabatta

twee steden (dorpen meint hy) sprekende, en een van de zelve Lucebata noe-

halven dat zy in vervolg van tyd, nog
zesent wintig Schoolen in de Uliassers,
te weten, zeven op ’t eiland Oma,
twaalf op Honimoa, en zeven op Noessa
Laoet, gehad hebben; omtrent welk

eens na deze eilanden , dog raakten

sche ver
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bragten, dat, daar 'er zedert het jaar

waren, men nu zoo aldaar, als elders ir

Javaan-

DSDIENST.

Vier jaaren daar na quam ’er weër een

1570. als Koninklyke Ternataansche Stad-

hong
dwingt
de Portu-

geezen te
verbui-

zen

moord van Koning Hair zeer verbitterd

waren, alle bedenkelyke afbreuk dede,
dwingende hem, om metter tyd ook van

den Roodenberg Westelyker op te ver-

donkere wolk op, alzoo de Hitoeezen,

huizen, en een grooter Kasteel op 't

en Loehoeneezen, ziende, dat zy de

strand van Honipopo aan te leggen, dat

Portugeezen door hulp der Ternataaner

zy in ’t jaar 1588. eerst voltoid hebben

niet quyt konden raken, de Javaanen te
hulp riepen, die in ’t jaar 1565. een af-

sanivel en Oerimessing door den Land-

Noessani-

grysselyke vervolging tegen de Christe
nen hebben aangerecht, en zeer veel

voogd gevangen zyn, wanneer zy me
hun Coracora-volk op zyn opontbod

singlyden

dorpen gedwongen weer af te vallen, en
zoo wel de Portugeesche zyde, als hun-

quamen, om eenig geschut op de nieuwe
vesting te brengen, en hoe hy ’er eenige

nen Godsdienst, te verlaten, waar by het

na Goa, of Malacca, zond, hebben wi

tot den tyd van Don Andrea Hurtadt

bevorens reeds gezegt

de Mendosa, die geessel van Ambon, die
byna alles weër onder Portugal bragt

vlugt na ’t ontoegankelyk gebergte van

Hoe dat toen ook eenigen van Noes- Die van
el, en

Oerimesom den

1e¬

dienst.

Dit was oorzaak, dat de anderen de

gebleven is; zynde zelf die van Noessa-

Poeta namen, alwaar die van Oerimes-

nivel (by Maffejus ook Recanive ge

sing zeer veel volks verloren, hardende

naamd) Oerimessing, en een gedeelte

het daar zoo lang uit, tot dat zy door

van Halong toen Moorsch geworden.

Sanchio Vasconcelho, den eersten Portugee-

By deze vervolging was de Priester
Nugnez Ribeira byna in zyn hutje ver-

sche Landvoogd, genoodzaakt wierden

met die van Noessanivel na de kust van

brand, hoewel hy eindelyk gered wierd Hitoe de vlucht te nemen, daar zy op
Kai-
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Kaitetto zich met der woon tot de

zy die beiden even eens handelden.

komst van Don Andrea Huntado onthouden hebben.

Als men nu de geweldenaryen der
Paapen met hunne oorbiegt, om alle

Deze oorlogen der Portugeezen met

geheimen van den Inlander te ontdekken,

de Ternataanen en Hitoeezen duurden

indien men hunne menigvuldige dood¬

niet alleen onder Roebohongi; maar ook

slagen en moorden om een haver-stro0,

onder zyne zoonen, Djoemali, en Bassi
Frangi, dragende geheel en al den naam

en over ’t geringste woord, mitsgaders
honderd smaadheden, die zy den Inlander aandeden, hier by voegd, zal men
zeer licht konnen begrypen, dat in den

van een oorlog om den Godsdienst, weshalven die daar door alom ook niet weinig leeden.

Inlander de lust tot dat Christendom, en

Gonsalvo Pereira, de tweede Land- de liefde tot die Christenen zeer heeft
De Hivoogd, deed hen ook den oorlog met moeten verflaauwen; dat ook de redentocezen

De Hitoeezen
door

zoo veel geweld aan, dat hy de Hitoee-

Roebo¬

zen, en die van Ihamahoe volslagen on-

hongi

was, waarom de Hitoeezen ten tweede

oepen de

maal de Javaanen omtrent ’t jaar 1600.

avaanen

der zyne gehoorzaamheit bragt; hoewel

in Amboina geroepen hebben, waar

zy na zyn vertrek, door hulp van Roebohongi weër gered, en in vorigen staat

ook eenige Engelschen geweest zyn,die
al eenige jaaren voor de Hollanders op

hersteld wierden, waar tegen hy die van

Ambon gevaaren hadden.

Hitoe weer heeft zoeken wys te maken,

Deze, zich met de Hitoeezen en Loehoeneezen vereenigd hebbende, quamen

eerest.

dat zy onderdaanen van zynen Koning
en hem Tol van hunne Nagelen, &amp;c.

by

wecr te

hulp.

in February in den inham, en ssoegen

schuldig waren, gelyk hy die wel stout omtrent de Laha tegen de Portugeezen;
dorst eisschen, hoewel die van Hitoe maar kregen klop, en verloren die van
dat noit toegestaan, veel min die Tol Noessanivel hunne groote Coracora, zoo
betaald hebben, behalven dat, zoo zy
dien aan den Kroon Ternate al mogten

schuldig geweest zyn, Koning Baboe
hen die lang te voren (gelyk wy dat on-

dat zy nu uit de lyken geslagen waren.
Pas na dit vooirval quamen hier ook
twee Priesters, Bartholomeus Daniel, en

George Fonseca, die ’t vervallen Christen-

der Ternate in’t leven van dien Vorst

dom weër wat zouden herstellen, dat

toonden) quyt gescholden had.

deze gedurige oorlogen beletteden.
Dit gaf de Portugeezen wel weër De Por¬

Roebohongi ’s zoonen hebben naderhand
veel aanvallen op het Kasteel der Portu-

geezen, en hen in den Godsdienst allen

afbreuk gedaan; maar egter niet naam-

eenigen moed, gelyk zy toen ook eenige ugeezen
nemen
dorpen op de kust van Hitoe afgeloopen Mamalo.
en in de assche gelegt hebben; nemende

weerdigs, gelyk ook weer van de andere ook Mamalo, dat al zoo menigmaal te
zyde de drie laatste Portugeesche Land- vergeefs aangetast was, in; maar in dat Worden
voogden, Joan Cajado, Steven Teixera, zelve jaar leden zy weër niet weinis door SteSlegtge- en Gaspar de Melo, mede niet veel uitdrag der
Portu-

geeten,
die all-s
af-raken,

dat door

ven van

aanstoot door de eerste komst van Steven

der Ha-

gericht, en eigentlyk het werk maar van der Hagen, gelyk wy bevorens reeds zen gedragende gehouden hebben; hoewel zy getoond hebben ; van welken verlost tuit.

in ’t geheel niet alleen by de Mooren,

zynde, hebben zy getragt de vereenigde

maar ook by de Christenen, zeer begon-

dorpen op Hitoe ’s kust in’t jaar 1601.
op Kaitetto ’s strand tweemaal (gelyk in

den te stinken, en hun slecht gebouw

anderOctober drie Coracera’s, en eenige an¬
gebouwd der bekeering (dat maar hoog opgeven
zonder grond, en een los gestel was dere vaartuigen, en in November door
was.
zelf door hun buitensporig gedrag geheel den Landvoogd Teixera zelf geschied is)

den de Christenen van zulke lieden, en

aan te tasten, om de vesting der Hollanders te verwoesten; dog deze waren met

van hunnen Godsdienst denken, die hen

hunnen ganschen omssag reeds met de

de schoonste visch, met welke zy hen op

schepen van Jacob Heemskerk vertrokken.
Zy veroverden echter eenige dorpen,

en al omverre te werpen: want wat kon-

de straat tegenquamen, maar afnamen,

zeggende, dat die voor zoo een swarten en ook daar na die sterkte; dog wierden,
hond te goed, en dat het genoeg was, alzoo zy te ywerig na buit waren, en zich
als zy maar Cabalinjo (de kleenste visch) te veel verstroiden, door de Hitoeezen
hadden. Zy namen de vrouwen, en geslagen, en met schade en schande na
dochters, daar zy zin in hadden, boe¬
leerden daar zoo lang mede, als zy wil-

hunne vaartuigen gejaagt.

den, en zonden die de ouders, of man-

geezen stil, dan dat zy voortgingen,

nen, als zy haar moede waren, nog met

om hunne geweldenaryen en godloosheden onder den Inlander, en vooral by de

de huid vol scheldredenen, te huis; ook

Na dezen tyd stond alles by de Portu-

kon’t hen niet verschillen, of het Moor¬ vrouwen, en dogters, te plegen; dog
sche of Christen vrouwen waren, alzoo in’t jaar 1602, wanneer Don Andrea
Fur-

VAN DEN CODSDIENST.
in ’t jaar Furtado, of Hurtado, den roden Februa1602.

Don
Andrea

Hurtade
herneem

alles.
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Goa vertrokken, is ook Pater Andrea
Pareira geweest.

ry in Amboina quam, en byna alles

Waar
Daar bleven nog wel eenige Portudoor hier
geesche
huisgezinnen
in
Amboina;
maan
de, nemende al de afgevallene dorpen,
de Roomdeze
hadden
na
dien
tyd
geen
gelegen
’che
de gansche kust van Hitoe, en vee
Godsandere plaatzen, gelyk wy in dit werk heit, om zich veel in hunnen ouder
dienst een
op zyn plaats reeds getoond hebben, in Godsdienst te oeffenen, alzoo al de Priesters
gelyk een groote watervloed overstroom-

einde

Waar
door de

zeer korten tyd weer in, en kregen ool na Goa vertrokken waren, en zy 'er kreeg.
de zaaken van den Godsdienst weër een zeer weinig af onthoudenn, behalven dat
zy een menigte van bygelovige zeden en
geheel andere gedaante.
Hy bragt ook twee Priesters, Lorenso grillen overgehouden hadden, die zy wel

dienst

Massonio, en Boixio Fernandez, in Am
bon, die ’er wel van nooden waren, al
zoo nu al de overwonnene door't geweld
van den overwinnaar ook zynen Gods-

zeer ver-

dienst moesten aannemen.

zaaken

van den
Gods-

anderden

hadden mogen vergeten.

Daar hebt gy nu het wezentlykste van
de gedaante van den Christelyken Catholyken Godsdienst, zoo als die in de tyd
der Portugeezen hier ingevoerd, met het
voornaamste, ’t geen daar omtrent door

Onder deze was mede de Koning van

Noessanivel, Sinapati, die Don Andrea hunne Priesters verricht is. Het is zeHurtado in de vlugt gevangen kreeg, en ker, dat deze hier weinig gedaan, en
nevens verscheide van zyn volk omtrent immers zoo weinig, by al ’t gene zy

verrichtten, gevorderd hebben, waar

het Kasteel plaatste, bewegende hem

nevens eenige van zyne grooten, zich te van het godloos gedrag der Portugeezen
zelf de voorname oorzaak geweest is.

laten doopen.
De Ko¬
ning van
Noessani

vel word
nevens
andere

Christen

Hy wierd, by zynen Doop, Thomas
de Soysa (na Hurtado's onder-Leevoogd ,

Het voornaamste van hun dienst be- De instond in veel uiterlykheden. Als dehoud van

zyn oudste zoon Andrea (na Don Andrea

menschen gedoopt waren, waren zy al dienst

deze

Hurtado) en zyn tweede zoon mede half Christen; wanneer zy nu voor een voorgeThomas, en een dochter Gimara (na de

Gemalin van den Landvoogd, Gaspar de
Melo) genaamd.

Hoe opregten Roomsch-Christen nu

kruis wisien te buigen, een Ave Maria, steld.
f een Paternosser op te zeggen, en eens
wel gebiegt hadden, zoo wisten zy het
voornaamste van den Godsdienst, laten-

deze eerft gechristende Koning van Noes-

de de Priesters het vordere voor hen van

sanivel, Radja Thomas, was, zoo heeft

buiten leeren, en gelooven.

Daar plagt tusschen de Mangga ’s Een
hy egter de spyt, en smaad, hem, en
zyn voorouders , door de Portugeezen boomen, en Compagnies winkel, een groote
Vonte in
groote Vonte, of Doop-vat te staan,
zee gevan hy klare blyk gaf, toen hy een var het geene nog lang het bygeloove van worpen.
de eerste zynen afgezant Lecatompessi, veele van die naam-Christenen gevoed
nevens andere Gezanten der Hitoeezen, heeft; dog de Heer de Vlaming, in zyn
na Jacatra en Bantam gezonden heeft, tyd ziende , dat dit onder de ware
om de Hollanders in te roepen, en na Christenen veel ergernis gaf, alzoo de
Steven van der Haven, ten einde hy hen herten van veele oude nazaaten der Poraangedaan, noit konnen vergeten, waar

van de Portugeezen verlossen mogt, te

tugeezen daar nog al vry aangehegt wa-

gaan zien.
Onder deze nieuw-bekeerden vind ik

ren, heeft de zelve in zee laten werpen,
waarom de moeder van den ouden Mac-

ook de voorouders van eenen Lecatoelin

quelyn, zoo my haar zoon zelf gezegt

op Oerien, die dit Portugees Catholyks heeft, nog traanen stortte.
Het ware te wenschen geweest, dat
Geloove zoolang gevolgd hebben, als het

die Heer al de bygeloovige grillen en
fratzen der Amboineezen, mitsgaders de
verdere dwaze overblyfzelen, zoo van
ook weer Moorsch wierden.
Eindelyk verscheen die langverwachte hun Roomsch-Catholyk bygeloove, als
Zeeheld, Steven van der Hagen, in’t jaar van hun Heidensche Afgodery, nevens,
en in dat Doop-vat had konnen laten in
1605. met zyn beloofde hulp, en nam

in hun kraam diende, te weten, tot de

komst van de Hollanders, by welke zy

Steven

van der

Hagen
neemt

geheel
Amboina

iIl

zee werpen; want het is zeker, dat daar
al getoond hebben, geheel Amboina op van tot nog toe nog veel onder den Am-

zonder slag of stoot, gelyk wy te voren

boinees overgebleven is.

den 22sten February in.

Onder de Jezuiten, die toen mede na
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VIERDE HOOFDSTUK.
VVan den Hervormden Godsdienst. Zaaken die den Roomschen Godsdienst doen titVsterven. Onze dienst hier eerst door een Krankbezoeker waargenomen. De Heer
Matelief geeft hen Doctor Wogma ten leermeester, en belooft hen Predikanten,
Ncemt eenige Ambonsche Princen mede na Holland. D. Wiltens, de eerste Predikant
hier, in ’t jaar 1615. Die ’t invoeren der Nederduitsche Taal best keurde. Dog

stapte tot het leeren der Maleitze Taal over. Waarom men niet tot de Ambonsche Taal

overgeslagen is. Wat door D. Wiltens in de Malcitze Taal verricht is. Aanmerking
over ’t laag Maleits, by zyn Eerw. gebruikt. D. Dankaarts in ’t jaar 1618 hier.
Wat by in ’t laag Maleits verricht heeft. Bericht van zyn Eery vegens de staat van
den Amboinces, in opzicht van ’t geestelyke. En wegens hunnen Duivels-dienst. Wyze

van Besnydenis. En, Huwelyk. Eed. Tooveraars. Hun aard, &amp;c. Traagheit

van den Inlander om de kinderen te laten leeren. Preuve by zyn Eerw, genomen, om hen
Duitsch te leeren verstaan. Dat in 't eerst wat geleek, maar daar na zeer afviel.
Ryst-Christenen bier in ’t jaar 1619. In’t jaar 1620 wetr eenige Ambonsche Prin-

cen na Holland. De Noessalauwers in’t jaar 1621, door Hidajat ver volgd. D. Dan-

kaarts vertrek van hier in ’t jaar 1622, en 't verdere door zyn Eerw verricht. Het

laag Malcits by zyn Eerw mede, en waarom, zoo by zyn Eerw, als naderhand by den
Schryver, gebruikt. D. Hulscbos in ’t jaar 1622. bier verdronken. In’t jaar 1623.

D. Dubbeldryk bier. Wegens slecht gedrag in ’t jaar 1625. na Batavia gezonden.
Een Chinees Kapitein werd Christen. In ’t jaar 1625. D. du Praat bier. En D.

Follinus. Ook D. Vitriarius. D. Henrikszoon op Honimoa gelegt. D. Dubbeldryk ’s zaak. In’t jaar 1626. D. Vitriarius hier geplaatst. In’t jaar 1627. de
Prop. Ruthenius bier. Staat der Schoolen. Die van Larike, en Wackasihoe, tot
't Christendom genegen.

1605.
Van den
Fer-

cormden
Gods-

dienst.

A de komst der Hollanders, de minste gelegenheit hadden, om zich dienst
die in hun land door den zelven te oeffenen. De kruissen, hier endoen uitsterven.
Spaanschen gemoeds-dwang daar opgericht, wierden weggenomen,

zoo veel geweld in hun ge- en verder alles met zagtigheit en ongewisse, en om ’t Geloove, voelig nitgeroeid. Men had op de sche- Onze
geleden hadden, vonden zy van eersten pen cok veon Predikanten mede gebragt,dienst

hier eerst
af hier, en elders, goed, geen anderen die in staat konden geraken, om de

door een

Godsdienst der Christenen, dan den Her-

Taal van den Inlander te leeren, om hen

rank-

vormden, te dulden, gelyk ook tot nog dus in de gronden van den Godsdienst te

bezocker

toe alomme, ter plaatze daar zy meester onderwyzen; dog om egter na tydsge-

warge-

zyn, geschied.

Om nu met ordre van de Kerkelyke

zaaken, gedurende het bestier der Ne-

legenheit den zelven te behertigen, liet nomen.
men in de kerk van St. Faulus, die bewesten het Kasteel aan strand stond, en

derlanders over Amboina, te spreken, van de Rooms-Catholyken bevorens gezoo zullen wy die, zoo als zy van den pruikt was, den dienst door een Krankbeginne af, en van tyd tot tyd ver- bezoeker vooreerst waarnemen.

In’t jaar 1607. by de komst van den 1607.
ons mogelyk wezen zal, voorstellen, en Heer Zeevoogd, Cornelis Matelief, in

volgens, voorgevallen zyn, zoo net, als

Amboina, gaven de Inlanders hem te
toe te behooren, hier en daar op zyn kennen, dat de zaaken hier nu wel vry

de zaaken, die wy oordeelen daar verder

tyd, en plaats daar byvoegen.

beter en ordenrelyker, dan onder de Por-

Zoo als Amboina by de onzen in 't tugeezen, toegingen; maar vermits zy

jaar 1605. eerst veroverd was, had men

van ons gehoord hadden, dat de Gods-

nog geen gelegenheit, om aan de zaaken dienst der Portugeezen, hen in hunne
van den Godedienst te konnen denken, tyden ingeplant, de rechte niet was,
vermits hier alles nog versch en nieuw, zoo verzegten zy, dat wy hen beter

en ook deze verovering zeer gelukkig wilden leeren, en daar toe gelegenheit
tegen alle gedagten uitgevallen was,
laaken
die den

Room-

schen

Cde.

van leermeesters, boeken, en ’t verdere,

Om het bygeloove der Papisten echter daar toe noodig, alzoo zy als de beesten

allenskens en van zelfs te doen uitsterven, leefden, geven wilden.
was het vooreerst genoeg, dat zy van

Ook hadden zy bespeurt, dat de onzen

hunne Priesters beroofd waren, en geen wel by hunne dochters quamien, dog
mC
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1607. met de zelve niet trouwen wilden, voor- waren (gelyk de Portugeezen voorgaven

1607,

gevende , geen verlof van den Heer maar volkeren, die ordentelyk leefden,
Landvoogd daar toe te konnen krygen; en dat wy een Godsdienst, vry beter,
dan die der Portugeezen, oeffenden.
waar uit zy die stelling opmaakten, dat

Te meer deed hy dit, om dat de vader

de onzen het niet recht met hen moesten

meinen, weshalven zy ook daar omtrent

van Don Marcus te Goa geweest, en

van den onder-Koning hooglyk geeerd

zyne nadere ordre verzogten.

Matelief

Omtrent het eerste quam hy hen na
tyds gelegenheit te hulp, gevende hen

geeft hen

eenen Doctor, Joannes Wogma die by

De Heer

Doctor

was.

Dezen nam hy, nog maar tien of twaalf
aren oud, met zich, om hen daar van
ongs af aan in de eerste gronden van

den Zeevoogd , Steven van der Hagen,
op ’t Kasteel gelaten was, tot hunnen onzen Godsdienst op te queeken, en hen

Wogma
ten leer-

eersten Schoolmeester, aan welken hy

meester.

die zoo zuiver, als ’t mogelyk was, te

belastte, twee uuren voor en twee uuren

doen inzuigen, op dat hy hen, wanneer

na de middag school te houden, de kin- zy hier wederquamen, als bequame
deren te leeren bidden, lezen, en schry- werktuigen tot voortzetting van dien
ven , waar voor hy, zyn ampt wel waar-

nemende , agtien gulden ter maand

onder den inlander zou konnen gebrui-

ken, alzoo die hun eigen kinderen in dit

winnen zou Ook beloofde hy te stuk veel meer , dan ons , gelooven
En be¬

zullen bezorgen, dat hier Predikanten

looft hen
Predikan¬

komen zouden, om hen verder in de

ten.

gronden van onzen Godsdienst te onderwyzen.

Omtrent het trouwen gaf hy hen dit

zouden.

Behalven de drie vorige, was ’er nog
eene Sibori , broeder van Fernando van
Noessanivel, een Moor, by.
Men gaf hen in Holland den naam van
Princen; hoewel zy niet anders , dan

genoegen , dat hy zeer strenge orders
stelde, om voortaan de dochters der kinderen van dorps-Hoofden waren, die
Amboineezen niet tot Byzitten te ge-

bruiken, en, als zy die moede waren,
weer te laten loopen, en weër tot andere
te gaan; maar belastte den Heer Landvoogd Houtman, om de Hollanders met

hen niet veel toerustinge konden byzetten, alzoo zy niet veel hadden, zoo dat

zy ten laste van de E. Maatschappye gewecst zyn; uitgenomen dat Kapitein
Tepil zyn zoon 14z. Ryxdaalders en twee

Bahaar, of 1100. pond, Nagelen op de
reize medegaf, waar mede de Heer

de dochters der Inlanders daar zy gene-

genheit toe hadden, en met welke zy
verkeerden, te doen trouwen, en dus

Matelief den 3den Mai in’t jaar 1607

alle hoerery af te snyden, onder bedrei-

uit Amboina verzeilde. Hy vertrok met

ging van zware straffe aan allen, die dit

’t schip Orangie den 2Ssten January in 't

bevel overtreden mogten.

Eer die Heer van hier vertrok, vond

hy goed, om den Inlander een beter
indruk van ons gedrag, regeering, land,

aar 1608, van Bantam, en quam met
hen den 2den September voor Rammekens ten anker.

Na dat dezen nu eenige tyd in Hol-

en Godsdienst, dan hen van de Portu- land geweest waren, quamen zy (uitgegeczen zeer vergiftig ingeblazen was, te nomen Sibori, die den 22sten Augustus
geven, ten dien einde eenige Ambonsche

Jongelingen, de zoonen van deze en gene Grooten, met hun vrye wil mede na

Holland te nemen.
Neemt
cenige
Ambon-

De een was Halaene, middelste zoon
van Kapitein Hitoe, Tepil genaamd, en

in ’t jaar 1608. niet verre van het Canaal
overleden was) in ’t jaar 1610. met den

eersten opper-Landvoogd van Indien, de
Heer Pieter Botb te rug, en verschenen

in’t jaar 1611, weder in Amboina.
In dit zelve jaar vertrokken met den

te dier tyd een van onze beste vrienden. Heer Landvoogd , Fyederik Houtman

sche Prin-

Deze was een Moor, dog nog onbesne-

weder eenige kinderen der Ambonsche

cen na

den, schoon al tien of twaalf jaaren oud

Orangkaja ’s, van welke men, na hun
wederkomst, Schoolmeesters maakte,

Holland.

zynde.

De tweede was Laurens, zoon van

Don Marcus, Hhoecom, of Hoofd, van

het magtig dorp Hative.
De derde was Martinho Hehoewat,

waar onder Laurens Tenock, van Noessa-

nivel geweest is, die tot in den tyd van
den Heer Hustaart geleefd heeft.

In’t jaar 1615. verscheen hier met de

D. Wil¬

zoon van Antoni Heboewat, Hoofd van vloot van den tweeden opper-Landvoogd tens, de
Tawiri.

Deze twee laatste waren Christenkinderen, en zoonen van die genen, die
de Portugeezen wel het meest toegedaan
waren, die nu in Holland uit onze manieren en zeden zouden konnen zien,

van Indien, de Heer Gerard Reinst, de

eerste Predikant, Caspar Wiltens ge

eerste

Predikant

hier, in 's

jaar 1615.

naamd.

Deze Heer oordeelde het best, om
even als de Portugeezen overal hunne

Taal ingedrongen hadden) de Neder-

dat wy geen zee-roovers zonder regeering duitsche Taal in de Ambonsche Schoolen
E 2

in
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Die 't
invoeren
der Ie¬
derdu-

sche Taa

belt

keurde.
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in te voeren, waar toe hy ook zyn best
dede.

Het was te wenschen, dat die

gang, schoon niet volmaakt, meest by 1615.
alle deze Inlarders verstaanbaar, en dier-

ggede Heer, en anderen op dien grond, halven van een groote nuttigheit onder
voortgevaren waren, ’t geen zy in twin- hen is.
Dit deed dan nmiet reden zyn Eerw. Wat door
tig of vyfentwintig jaaren gemakkelyk
gelyk dat ook geen een van zyne na D. Wil¬
zouden hebben te boven gekomen, dan
tens in de
waren al die droevige geschillen over de volgers oit, dan alleen in later tyd de
MaleitMaleitsche en Amboineesche Taal afge- Heer Petrus van der Vorm, in de gedag sche Taal
sneden, en alle de aankomende Predikan¬ ten gekomen is) van 't Amboineesch verricht
geheel en al afzien, en zich enkelykis.
ten ten eersten, en in grooter getal, be¬
quaam geweest, om Christus, en dien ge¬ maar op de Maleitsche Taal, met zoo

kruist, aan die van Amboinate Prediken, en zy zelfs ook in staat geraakt,

veel yver toeleggen, dat hy de zelve niet
alleen in korte tyd wel leerde verstaan,

om den Bybel in onze Taal te lezen, dat maar ook daar in zeer vloejende na ’t bevoor hen, en voor ons, een groote zaak
geweest, en in zoo veel jaaren zeer veel

grip van den Inlander begon te Prediken,
behalven dat hy ook van zyne Maleit-

tot het doen toenemen van hunne kennis

sche Predikatien, veertien in getal, met
eenige Formulieren, en ook een Woor-

geholpen zou hebben, daar tot nu die

menschen nog van den Bybel versteken den-boek in ’t Nederduitsch en Maleitsch
zyn, schoon die by hen zoo menigmaal dat door D. Dankaarts uitgegeven, en
verzogt, en ’er gelegenheit geweest is, door D. Heurnius vermeerderd is) geom hen die in 't Maleits, gelyk wy op maakt heeft, die naderhand door den
zyn plaats hier na toonen zullen, te druk in 't licht gekomen zyn.
geven.

Wat moeite nu de Heer Wiltens aan-

Dog
stapte tot

Deze Predikatien van D. Wiltens

wierden in 't eerst by de Meesters maar

wendde om de Nederduitsche Taal hier uitgeschreven, en den Inlander voorte voeren, het wilde met den botten gelezen, en zoo tot in ’t jaar 1648.
en luyen Amboinces niet gaan, weshal- ( gelyk uit de Voorreden van D. Heurnius
ven hy, hier van afziende, zich zelven voor deze Predikatien blykt) gebruikt,
schikte, om de Maleitsche Taal, als de wanneer ze eerst door den byzonderen

het leeren in

der Maleitze

Taal

over

bequaamste zynde, om hier eenige vrugt

yver van de Heer Pieter de Carpentier

by den Inlander op alle deze eilanden te

gewezen opper-Landvoogd van Indien,

doen, aan te leeren. Egter hield zyn en toen Bewindhebber der Oost-Indische
navolger, D. Sebastianus Dankaarts het Maatschappy ter kamer Amsterdam, gein 't eerst ook daar door, dat die goe-

de Heer Wiltens hier in niet wel bera-

drukkt zyn.

Deze geschrevene Predikatien waren

den, en dat het beter, en ook mogelyk zeer lang het eerste boek, en eenigste
voor hem geweest was, de Nederduit-

behulpmiddel, waar van zich de Inlan-

sche Taal in te voeren, zoo hy maar wat

der kon bedienen.

langer aangehouden had ; dog de tyd

Zy handelen over verscheide gronden
van ons Geloove, als, van de Schepping,
Mogelyk zal zich iemand verwonde- van de H. Schrift, van God, van de
Waarom
Voorzienigheit Gods, van de Wet,
men niet ren, waarom deze Heer niet liever de
tot de
Ambonsche Taal, alzoo dit de moeder- mitsgaders ook van den Uitgang der
AmbonTaal hier was, heeft beginnen te lee¬ kinderen Israels uit Egypten.
sche Taal
ren; maar zekerlyk heeft hy dit nageWel is waar, dat dit laag MaleitschAanmerCuetge¬
slagen is. laten, om dat men niet alleen op ieder wel vry slecht, en hier en daar ook met king over
éiland byna een andere Ambonsche Taal, eenige Portugeesche woorden vermengdt laag
heeft hem al mede anders geleerd.

of een andere Dialect, en Tong-val heeft,
maar om dat die zelfs op ’t eiland Am-

is; maar men moet aanmerken, dat deze

Maleits,

by zyn

man door het Ys gebroken, en ’t zelve toen

Eer.

boina, en waarschynelyk mede op de maar alleen, en zonder hulp van iemand gebruikt.
andere eilanden, zoo verscheiden van den onder zoo grooten Oegst, gedaan, en
anderen (gelyk ik zelf menigmaal onder¬ zich van de Taal, zoo als zy toen was,
vonden heb, en van anderen voor my al en zoo als zy van den Inlander toen geaangemerkt is) gesproken werd, dat zy bruikt en best verstaan wierd, bediend,
om de Oost en om de West van dit ei-

en niet anders gezocht heeft, als om zich

land geheel andere woorden in een

maar op de beste en gemakkelykste wyze
voor dien tragen Landaard verstaanbaar

reden gebruiken, die zoo veel verschillen, dat zy malkanderen aldaar geenzins en nog veel minder op de verder

te maken, alzoo by daar niet gekomen
was , om de Taal, die de Inlander
afgelegene Wester-eilanden, in 't Am- toen gebruikte, te verbeteren (dat imbonsch konnen verstaan, en genoot- mers noit het werk van een Predikant
zaakt zyn, om Maleits te spreken, als geweest is) maar alleen, om hen Christus

een Taal, die in de gemeene omme-

in de Taal, die hy vond, te leeren kennen ,
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1615. nen, zynde het evenveel, of dat in een gehad heeft, om die Christen-dorpen,
gemengelde, of in een zuivere Maleitsche

ahee.

die '’er toen reeds waren, en die wy be-

Taal geschiedde, als hem de Inlander vorens onder de Pontugeesche Kerkzaaken opgeteld hebben, nu en dan maar

maar wel verstaan, en als hy de gronden

van den Godsdienst hem best daar in uit-

eens te gaan zien, behalven dat hy ook

drukken kons latende zich zeer weinig tyd hebben moest, om de Maleitsche
Taal te leeren, en om zyn dienst dan in
daar aan gelegen zyn, wat ook andere
neuswyzen, en Taal-vitters, van zyn die Taal, die nu nog al vry zwaar voor

gemengeld Maleitsch toen, of naderhand, zouden mogen zeggen, alzoo zyn
doelwit niet anders was, dan om Christus,

en dien gekruigigt, onder de Amboineezen
te leeren, en hen dien door alle mogely-

veelen is , waar te nemen.

Dierhalven ben ik ten uitersten ver-

wonderd, hoe men dien goeden Heer
zoo lang alleen heeft konnen laten, de-

wyl men zeer wel in Amboina, in Ter-

nate, of op Bantam (daar zich toen nog

ke middelen in te stampen.

Daar in was hem Paulus , die groote de Hoofden van Indien ophielden) en
Apostel der Heidenen, voorgegaan, die ook in ’t Vaderland, bezeffen kon, dat
deze zelve drangreden 1 Cor. I: 1, 2 tot een enkel man daar niet veel vrugt doen

die van Corinthus gebruikt : En ik broe- kon vooral, om dat hy ook in de vol¬
ders, als ik tot u gekomen ben, en ben ik gende tyd eenige jaaren aan den anderen
niet gekomen met uitnemenheit van woorden. zoo slecht bygesprongen wierd.
of van wysheit, u verkondigende het getui-

Het eenige, dat men hier op tot ver-

genis Gods : want ik en hebbe niet voorge¬ schooning zeggen kan, is, dat de Heeren

nomen iet te weten onder u, dan Jezum in ’t Vaderland, en de Hoofden van
u

Indien, die toen zelf nog geen vasten

Christum, en dien gekruigiget.

En wat de Taal aangaat, die men be-

Zetel hadden, in die eerste tyden het

hoord te gebruiken , dat leerde hem
Paulus i Cor. XIV: 2, 4, 9, 14, en voor
al vers 19, dat men in geen vreemde,

hoofd met andere zaaken (alzoo zy

het op veel plaatzen te gelyk met hun
kleene en verdeelde magt tegen hun

maar in een Taal, die de gemeinte ver-

vyanden alomme waarnemen moesten)

staat, Prediken moet; welk voorbeeld
zyn Eerw. , en alle de volgende broeders,

zoodanig bezet en vervuld hadden, dat
het hen onmogelyk was, om hier in

die het recht begrepen, en Pauli les na-

Amboina, en elders, de zaaken van den

volgen wilden, mede opgevolgd hebben.

Godsdienst, zoo als zy 't wel wenschten,

uitgenomen , dat men in de later tyd

en het die tyden ook wel vereischten,

eenigen van de broeders (gelyk wy

zyn plaats zien zullen) gehad heeft.

op

gade te doen slaan, of om derwaards zoo

die

veel Prcdikanten, als ’er wel noodig

met een onverzettelyke drift gewilden

waren , te zenden.

gedreven hebben, dat de Predikanten de
Meesters, en die den Inlander, in 't hoog

hebben, om de Taal te leeren, en de

Vermits nu de Heer Wiltens tyd moest

en zuiver Maleitsch leeren moesten, op

Inlander ondertusschen als toomeloos daar

dat zy den Bybel , die daar in overgezet

henen leefde, zoo kon hier op niet an-

wierd, zouden konnen verstaan. Even

ders dan een groot verval in de weinige

als of ’t werk der Predikanten was, om kennis en in de bedorvene zeden, die in
een andere Taal, als zy vonden, in te die thien eerste jaaren nog al sterker te

voeren, en als of zy in Indien gekomen rug gingen, volgen, ’t geen hen dan
waren, om Taal- en Schoolmeesters van eindelyk niet dan den blooten naam van
de Schoolmeesters, en van den Inlander,

en niet om verkondigers van het Euan-

Christenen overliet, ter tyd toe dat hy

in hunne Taal, te weten, in't Maleitsch,

begon te Prediken, en hen een smaak
alleen, en niets van het eerste, ’t werk van de gronden van onzen Godsdienst,
zoo eenvoudig, als ’t laag begrip van
van een Predikant is.

gelium te zyn; daar immers het laatste

De eenvoudige en wakkere Heer

den Inlander vereischte, en zoo verstaan-

baar, als ’t hem immers mogelyk was,
lyk, en heeft daarom ook met veel te geven, in welke hy ook veel vrugt
vrugt, na dien tyd, en na dat hy 'er in 't onder hen, alzoo hy zeer bemind was,

Wiltens begreep het dus ook zeer wysse-

eerst maar alleen was, in die mengel-

begon te doen.

Hoe lang die goede Heer dat gedaan
Taal onder den Inlander gearbeid; maar
wat kon (vooral in die eerste tyden, heeft is ons onbekend, alzoo my noit
toen alles nog op zyn allerruwst was gebleken is, hoe lang hy hier gestaan
een man onder zoo grooten schare van heeft; dog ’t naast schynd hy hier tot
Heidenen , Mooren, en naam-Christe-

nen , die nog vol Heidensche en Paap

t

jaar 1621. gebleven te zyn, alzoo hy

in’t jaar 1622. op Batavia voorkomt,

sche bygeloovigheden waren , helpen; zonder dat ik egter wete waar zyn Eerw.
Het is zeker, dat die Heer geen tyd overleden is.
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De tweede Predikant, die in Amboina gelyk ook eenen tweeden , dien zy Taulay
quam, was D. Sebastianus Dankaarts,

noemen, en meer andere, die zy grooter

die in ’t jaar 1618. hier verscheen
Deze is by zyn komst van oordeel ge-

vermogen , dan den gemeenen hoop der Duivelen, toeschryven; maar niet te min zoo

weest, dat men de Nederduitsche Taa

heeft ieder dorp, en plaats, ja elk geslacht,

behoorde in te voeren, en dat D. Wil-

zyn byzonderen Duivel, dien zy in 't

tens , wat meer moeite behoorde aangewend, en wat meer geduld gehad te

hebben, om hen dat in de jeugd in de
Schoolen aan te leeren. Hy nam ’er

1618.

gemein Nitoe, dat is, quaden Geest,
noemen.

Dezen naam geven zy ook aan eerige af¬
gestorvene menschen, die eenige moorde-

dierhalven een proef af, of hem dit niet ryen, tooveryen, of eenige andere diergelyke
beter gelukken zoude; dog hy bevond boosheden gepleegd hebben, welker geesten,
metter tyd, dat het volslagen onmogelyk of gedaanten , zy meinen, dat namaals
nog op den aardbodem wandelen, en
46.

Dierhalven heeft hy van dien tyd

waaren.

af zyn best gedaan, om de lage Maleit.
sche Taal (als de beste, waar door men

Dezen Nitoe noemen zy ook haren
Toehan, dat is, Heere, en dat wel te

by dezen inlander alomme te rechte ge-

rechte , vermits de groote slaverny, onder-

raken kon, zonder iets van 't Amboi-

werping, en vreeze, waar mede zy aan

neesch te reppen) zoo ras het mogelyk hem verbonden zyn; gelyk dat in het verwas, aan te leeren.

Wat hy
in ’t laaMaleits
verricht

heeft.

Hy vorderde in de zelve ook zoo

volg nader blyken zal.
Als de Duivel haar op de gewoonelyke En we-

wyze verschynd (dat zelden gebeurd om gens
hunnen
te Prediken, gelyk hy die gemeinte van haar gediend te werden, of om haar ict Duivels-

verre, dat hy in staat raakte van daar in

alhier daar in grooten dienst gedaan, te belasten, of om hen ergens raad inte dienst.
en naderhand ook de Catechismus, ne- geven, zoo verschynd by hen gemeenelyk niet

vens eenige Formulieren in zeer laag, en in eenige gedaante, als , van een Kaffer,
verstaanbaar Maleitsch, dog al mede Hond, Slang, of iet diergelyks, gelyk zy
gemengeld, ten naasten by van die zelve
trant van D. Wiltens, hoewel nog wel

voorgeven, dat hy aan zommige wel ver¬

schenen is; maar by verkiest daay toe ze-

zoo goed, overgezet heeft, schikkende kere perzoonen, in welke by verschynd,
zich in allen deelen, gelyk een recht door welke by dan syreekt, en hen aniwoord,

dienaar Jezu Christi past, na den teede-

’t geen by vooral in de drie grootste Konin-

ren en zwakken Inlander, en na zyn

gen van Leytimor, te weten, die van

Taal, zoo als hy die vond, vergenoegd Noessanivel, Soya, en Kilang, doet.
Als zy hem willen voepen, om hen te
zynde, als hy zich in de zelve maar van

dienen, of raad te geven, dat geschied geOm nu te weten, in wat staat zyn meenelyk in een vergadering van veelen, en

hem kon doen verstaan.

Eerw. de Kerk van Amboina, en den dat op de volgende wyze,
Inlander in opzigt van zyn kennis omZy hebben eer Tifa, of Trommelkten,
trent de gronden van den Christelyken daar toe als geheiligd, waar op zy een tyd
Godsdienst, en verder omtrent zyn ge- lang trommelen, ontsteekende eenige Damars,

drag en zeden gevonden heeft, zoo of lichten, daar by. Ook gebruiken zy
hebben wy maar eens naauwkeurig op verder daar toe eenige beleezingen , en
dit volgende bericht van dien Heer te prevelingen van eenige woorden binnens
monds, midsgaders eenige andere grillen,
letten.
Bericht
van zyn

Eerw.
wegens

den staat
van den

Amboi¬
nees in
Spuge.

van 't

geestelyke.

terwyl zy ondertusschen eenig eeten, drank,
en eenige snuisteryen gereed gemaakt hebben,
welke den genen, in welken hy verschynd,
van ouds (gelyk zy nog meestendeel doen) eerst voorgezet werden, om zyn balg daar

Amboineezen, en hare nabuuren
OE bhy
(zegt
Heidenen zynde, hebben
den Duivel gediend.

mede op te vullen, waar na t overige aan

leder dorp heeft zynen byzonderen Dui de verdere vrienden, die daar omtrent zitvel; maar grondige kennis der Duivelen en ten omgedeeld werd.
Dit is een eerbiedigheit, die zy hem
hebben zy gansch niet, alzoo zy niet eens
weten, wat eigentlyk eenen Duivel zy, o meest in alle andere voorvallen, al ver¬

van waar by zynen oorspronk heeft; maar schynd by hen juist niet, gewoon zyn te
zy dienen iets, dat zy zeggen afkomstig bewyzen, als by voorbeeld, wanneer zy
van de lucht te zyn , waarom ook eenige

raadplegen of bitsjaaren, timmeren, thui-

den Hemel (die zy Lanite noemen) voor nen, planten, zaajen, of iet diergelyks,
een van de voornaamste Duivelen houden;

willen ondernemen ; zullende zelf geen hoom

hoewel Lentila (of Lanit ila) dat is, de beginnen te tyfseren, of iet diergelyks te
grooten Hemel, of de bovenste Lucht, doen, of zy zullen hem eerst iets brengen,
om hem te verbidden, dat by hen dog niet
baren oppersten Duivel is.

Dezen dienen zy eenigzins in het gemein, hinderen wil. Ook voegen zy 'er gemeenelyk
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1618. lyk een Matacauw, of bezweer-middel Deze Besnydenis geschied aan knegtken
van den Duivel, zoo zy meinen ingesteld

van elf, twaalf, of dertien, jaaren,nie.

by , ten einde niemand zoo stout zy , van
'er de hand aan te slaan, waar voor zy ook

op de wyze der Niohhammedaanen (die

uitnemend bevreest zyn.

Wyze
van Be-

de geheele voorhuid afsnyden) maar doorsnydenis.
’t bovenste van de voorhuid alleen door een

Zy stecken gemeenelyk keerssen, of lichten, rietie, ’t geen daar toe gemaakt is, te doen
in hun huis op zekere plaats aan, zettende splyten.
hem ceten en drinken voor, dienende hem

Dit is wel zekerlyk een bygeloovige daad.

daar gemeenelyk, als hy hen niet verschynd;

al mede van den Duivel onder hen ingesteld;

hoewel zy dat gene, ’t welk zy hem voor-

dog waar van de rechte grond ons tot nog

zetten, daar na zelf opeeten, zynde hei

toe onbekend is, aangezien zy al bare zaa-

genoeg, dat het hem opgeofferd is, hoewel ken voor ons verborgen houden.
Onder bare bygeloovige plegtlykheden in En Hnzy nog altyd daar iets voor hem laten
overblyven, gelyk ik zelf menigmaal ge¬ 't Huwelyk zullen zy hem al mede niet welyk.
zien heb.

Dai de Duivel over hen groote macht

vergeten, alzoo zy anders geen zegen zou-

den hebben. Als hare kinderen genegen zyn

heeft, is zeker, vreezende hem als een,

om te trouwen, zoo bied de vader van de

die hen quaad doen, en schade toebrengen

Bruidegom aan dien van de Bruid, eenige

kan, alzoo zy gelooven, dat 'er geen quaad,

Gongen, Kleeden, Goud, nevens eenige

dan door hem , geschieden kan, om ’t welke

andere dingen , by hen in weerde, en dat

te voorkomen, zy gewoon zyn hem aan te

op den eisch by de ouders van de Bruid

bidden.

gedaan. Na ’t geven van deze goederen

als het hen hier of daar in tegenloopt,

geeft de vader van de Bruid, of iemand

zoo zyn zy zeer bekommerd, om hem weër
te verzoenen, dat zy trachten te doen,

van bare vrienden, een Maaltyd, waar

dour in alles zeer naauwkeurig zyne bevelen

op men niet weinig danst , springt, zingt,
en vrolyk is, vergetende geenzins om den

op te volgen; hoewel by zomtyds dingen Duivel, en zyn deel, te denken. Hier
mede is dat Huwelyk bevestigd hoewel
van haar eischt, die in gansch Ambon niet
te bekomen zyn, ’t geen zy dan weër door

een andere opgelegde straf hoeten en verbeteren moetez. En al doen zy dat dan, zoo

het ook zeer licht om de minste beuzelingen

van hen weër verbroken werd, gietende de
vrouw maar eenig water op de voeten van

egter met zickten, en andere ongelukken

haar man ( quantzuis tot afwassching van
de smette, door hare byeenkomst ver-

plagen zal, om dat zy zynen eersten eisch

oorzaakt ) waar cp dan de Bruidsschat

niet volbragt hebben. Komt dan ondertus-

maar wederom gegeven, en zy weër op

schen iemand van hen te sterven, zoo geeft
by voor, dat daarom gedaan te hebben,

nieuw te koop gesiefd werd.

zyn zy altyd nog al bekommerd, dat by baar

leidende dus deze blinde menschen elendig om

Zy hebben ook zekeren zeldzamen Eed, Eed.
al mede van den Duivel herkomstig, dien

den thuin. Werd iemand nu bier of daar

zy Macacau noemen. Hy bestaat bier in,

ziek, zoo beloven zy hem een kind, of
iemand anders, tot zyn dienst; en zoo

zy eenig Goud, Aarde, en een Kogel.

iemand kart daar op gezond werd, 2oo
koopen zy een Slave, al zouden zy 'er nog

dat zy een kom met water nemen , waar in

werpen, siekende de tromp van een Musquet, en de punt van een Piek, Swaard,

zoo veel toe bekostigen, die dan naderhand

of Sabel, er in. Hier van moet by, die

hem eigen blyft, en gestadig tot zyn dienst

den Eed doen zal, onder het prevelen van

gebruikt werd. Komt de zicke te sterven, zekere woorden, waar by hy al de vloeken,
zoo geeft by voor, dat zy hem niet genoeg bier in besloten, over zich zelven wenscht,
drinken, roepende daar over zeer plegtegediend, nog geeerd hebben.
By hen zyn geen Feesten, Bruiloften
of Maaltyden van eenig helang, of hy werd

lyk haren Lentila, of oppersten Duivel,
aan.

Onder hen zyn ook Swanggis, dat is,
'er gediend, en heeft 'er zyn deel af, ma¬
12215.
kende uitdrukkelyk voor hem zekere Lego Tooveraars, of Vergiftigers, die zy uitermaten
haaten,
en
vervolgen,
doodende
zeer
Lego besar, zynde een groote ronden dans
licht iemand, waar op zy maar eenig quaad
by welke zy hem uitnemende met danssen,
springen, en zingen, eeren, dat niet alleen vermoeden daar van hebben, en niemand

Toove¬

eenige dagen, maar zelf twee of drie weeken aan een, dag en nacht by hen duurt.

van zyn geslacht verschoonende , gelyk zy

Zy hebben ook een manier von Besnyde

neer iemand van hunne vrienden steyft, zoo

ook noit daar aan zullen trouwen Wan-

nis , die men niet vernemen kan, waar van

zullen zy 's nachts met Schild en Swaard

daan zy haar oorspronk heeft. Dit kan ik

daar by waaken, om den dooden tegen deze

'er alleen af getuigen, dat ik wel heb hoo¬
ren zeggen, dat de Ambonsche vrouwen

Swanggi 's te bewaren, en om te beletten,
dat die ’t hert van den dooden niet komen
opeeten, gelyk zy voorgeven wel geschied

met geen man, die op hare wyze niet

besneden is , zouden willen te doen hebben

te zyn.
De
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De Amboineezen zyn een trouwloos,
vreesagtig, kleen-hertig, bot, en onleer-

Hannen
aard, &amp;c.

Ryksdrs, ter maand voor ieder, aangeno¬

zaam volk, dat gansch niet nieuwsgierig is

men , ien einde de zelve zich verder in de

om iets te onderzoeken, of te leeren.

gronden van onzen Godsdienst zouden laten

Zy begraven bunne schatten, en beste
kleederen in de aarde.

Zy weten van geen Schriften, Letteren,
Tyd-rekeningen, of Geschiedenissen,

zynde bare berten eenelyk op het Visschen,

Thuinen, en vooral op haren Nagel
Oegst, gezet.
Hare liefde tot malkanderen is in verre

1618.

lingen (zynde thien in getal) tegen drie

onderrichten.

Ik heb die last op my genomen, houdende Preuve
van zyn

tweemaal daags School. Ik bevond in

Eerw.

eerst dat zy alles byna vergeten hadden

dog heb in de tyd van drie maanden zulken
verandering, door neerslig en grondig ondervys , in hen gevonden, dat men het naauw-

om hen

Duits te
ln

na zoo groot niet als tot bare kinderen, die
al te verre gaat, alzoo zy die zeer zelden

Duitsch reeds zoo wel, dat zy my byna op

slaan, en liever van hen een flag lyden,

dan hen die geven zouden; gelyk ik dat

woorden, hoewel zommige nog vat kroni¬
tongden, dat zy metter tyd, als men 'er

zelf wel gezien heb.

len maar aan houd, wel verleeren zullen.

Zoo de Duivel hen niet plaagde, zy zouden hem ook noit dienen, en erger, dan de

verstaan.

lyx gelooven zoude. Deze verftonden het
alle myne vragen zeer wel wisten te ant-

Van deze borsten, en andere op die grond

aangequeekt, zal by aanhouding zeer goede

beesten, leven. Het is dan uit vreeze, en vrugt hier en vooral op de buiten-plaaizen,
niet uit liefde, dat zy hem dienen, en een te bopen zyn, ten einde zy den Amboinees,
die vry wat buitensporig daar leefd, wat
meer in toom houden, en hen aanzetten
krygen, gelyk zy ook tot nog toe vol van die mogen , om hare eerste Echt, die zy zeer
eere bewyzen, die de Portugeezen door al

haren yver niet hebben weten uit haar te

Traag¬
heit van
den In

landers
om kin

deren te

leeren

grillen, en Duivels-diensten, zyn.

licht verlaten, wat beter te houden; om t

Onder ons zyn zy niet minder traag,
dan bevorens, in de Godsdienst, latende

welk hen wat beter te doen nakomen, zoo

hare jeugd tot haren mondigen dage toe in
onkunde van den zelven opwasschen, ’t geen

van honderd Ryxdrs, op gezet, daar zy

daar van daan komt , om dat zy die gehee
en al tot bare Visscheryen, Thuinen, en

verny, daar aan zoo gebonden te zyn)

heeft den Heer van Speult daar een boete
wel geweldig (als was dit een groote sla-

Nagel-Oegsten gebruiken, en zeggen, dat

tegen knorren; maar dit diend egter geweldig tot bare stichting, waar toe ook voor¬

zy die onmogelyk tot het Schoolgaan

namentlyk de bezoekingen en beschouwingen

(schoon de Maatschappy al de kosten

van deze eilanden wat dikwils van noo¬

den zyn.
daar af draagt ) konnen missen.
Deze jongelingen zullen ook metter tyd
Zedert de verovering van ’t Kasteel is
hier wel een Schoole geweest, even eens, tot Schoolmeesters konnen gebruikt werden;

gelyk als onder de Portugeezen, maar ge¬
lyk die dan eens wat aan-, en dan weër

dog zy moeten de leerlingen vooral ook in de
Maleitsche Taal oeffenen, alzoo alle de

eens wat afgenomen heeft, alzoo is zy ein-

onderrichtingen die zy van ons ontfangen

delyk zoodanig te niet geloopen, dat zy hy
myn komst hier, in ’t jaar 1618, er niei

in het Maleitsch moeten geschieden.

meer te vinden, en een Pakhuis van tou-

konnen, ’t zy schriftelyk , ’t zy mondeling.
De vervallene Schoole, van welke ikDat in 't

wen, zeilen, en andere prullen, geworden te voren sprak, is den 14den Maart wede eerst wat
geleek,
was, Daar waren voor dezen eenige Jon- opgericht, bestaande toen in acht of tien
dog na
gens geweest (nu jongelingen van in de kinderen, die daar na uit vreeze in t eers dehand
twintig jaaren zynde) die al vry wel lee

wel tot dertig of veertig aangroeiden.

zeer

Onder de zelve waren 'er eenige van dieafviel.
zen, schryven, en zommige de Duitsche
Taal al vry wel spreken konden, alzoo die gene , van welke ik aanstonds gesproken heb.
Taal in de Schoole altyd gebruckt is; maar die, nog maar ten halven gekomen zynde,
na dat deze borsten uit de School geraak alles weër vergeten waren ; zoo dat zy geen
zyn, zoo heeft men dit goede in hen niei een Gebed opzeggen , en geen eene vrage
aangequeekt, nog voortgezet, waar door zy beantwoorden konden
metter tyd alles weër vergeten hebben.
Dit hield men zoo wel eenige tyd aan¬
De Eerw. Caspar Wiltens, myn Ampt¬
dog veel kinderen zakten stillekens weder af,
genoot Zalr. Memic.) had kleene hope van en als men de ouders hier over aansprak,
dat men in de Duitsche Taal by den Am
zoo klaagden zy geweldig over hare arboinees iet zou konnen vorderen , dog hy moede (gelyk al wat waar is) betuigende,
heeft daar omtrent qualyk geoordeeld. Om- dat zy bare kinderen in hare Thuinen,

Landvoogd van Speult, ter order van den

Nagel-Oegsten, Visscheryen, en Huishouding (alzoo zy geen magt hadden

opper-Landvoogd van Indien, de Heer

om Slaven te koopen) hoog-noodig hadden

Jan Pieterszen Coen (die hier in ’t jaar

en niet missen konden, om die ter Schoole

trent drie maanden geleden had den Heer

1619. geweest is) eenige van deze jonge¬ te zenden.
IX
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Ik stelde hen egter gestadig de hooger zucht voor onzen Godsdienst, deden;
noodzakelykheit van ’t school-gaan barer gelyk dat de volgende tyd nog klaarder
kinderen voor oogen, belovende hen bhy de geleerd heeft.

komst van de Heer Coen voor hen te zullen
spreken.
RystChriste
nen hier

in ’t jaar

1619.

In’t jaar 1620. vertrokken van hier in ’t jaar
weder eenige Princen, of kinderen der162 00

Deze Heer opper-Landvoogd van Grooten in Augustus na Holland met weêr
eenige
den opper-Koopman, de Heer Artus Ambon-

Indiën is daar op in February in ’t jaar

1619. bier verschenen; op welke tyd ik by Gysels. De eene was Marcus de Roy.
zoon van Emanuel, Koning van Kilang;

een verzoekschrift aan zyn Edelhcit den
slechten staat van deze Amboincezen ver-

sche Princen na

Holland.

toond hebbe, die daar op de goedbeit gehaa

de tweede was Andrea de Silva, zoon
van den Koning van Soya; de derde,

heeft, om aan ieder kind, dat neerstig ter

Laurens Fretis, van Hative; en de vier-

Schoole quam, een pond Ryst daags toe

de, Laurens Queljo, van Halong, nevens

te leggen; mits dat zy, niet verschynende ,

eenen Jan Tak, de zoon van Jan Tuk,
een Hollander, die met een vrouw uit

ook niets zouden genieten.

Dit dede de School ten eersten tot zestig Hative getrouwd, en-lange tyd Schoolof zeventig kinderen aangroejen; weshal- meester van alle de dorpen aan het
ven men die ouders , die toen hare kinderen

na de School wel zenden, en uit bare

Kasteel gewecst was.
Zy vertrokken met den voornoemden

Thuinen ook wel missen konden, toen zy 'er Heer, en quamen elf jaaren daar na alle

zoo veel Ryst voor trokken, zedert Ryst

uitgenomen Laurens Queljo, die in Hol-

Christenen noemde.

land stierf) met dien zelven Heer weder

Eenige van haar konnen nu al zeer we
leezen, de meeste ook het Vader Ons, de

hier

In dit jaar 1620. was ’er nog maar een

Thien Geboden , ’t Geloove, &amp;c. in

Meester over alle de dorpen aan ’t

't Duitsch vry wel opzeggen, en daar is,

Kasteel.

zoo men op deze gronden voortgaat, metter

Hoe die van Noessa Laoet, en anderen, De Noes¬

tyd iets goeds van hen te hopen, dat van in’t jaar 1621, by de komst van de salauwers

Heer Jan Pieterszoon Coen, na dat hyin’t jaar
621.
de kinderen geheel en al onder ons, en voor Banda veroverd had , bekenden doordoor
een tyd van hare ouders afhouden kon, Kimelaha Hidajat zeer vervolgd en tot Hidajat

nog veel meer vrucht wezen zou, zoo men

alzoo zy dan onze zeden en de gronden van afval gebragt te zyn, haalen wy hier vervolgt.
onzen Godsdienst te beter leeren, en die

maar met een letterken aan, alzoo dat

van hare Duivels-dienst, bygeloove, en bevorens, by ons in ’t verhaal van de
Afgodery, metter tyd geheel en al eens zaaken van Amboina, onder dat jaar al
afleggen zouden. Te weschen zynde, dai
God het licht der waarheit hoe langs hoc

omstandig getoont is.

De Heer Dankaarts nu, ’t zyne hier D. Dan-

meer over deze blinde en van den Duivel

gedaan hebbende, is in ’t jaar 1622. na kaarts

elendig misleide menschen eens recht wil

Batavia vertrokken, alwaar hy, buitenvertrek
van hier
’t vorige in Amboina verricht, tot ver

laten opgaan.

Daar ziet gy nu in wat staat de Am-

in’t jaar
der nut van die kerke, den Dictionarium, 1622, en

of het Woorden-boek van D. Cspar

bonsche Kerk, en School, by de komst Wiltens overzien, en in order gebragt
van dezen Heer, en hoe die zoo verre

en ook met een Maleitsch en Duitich

vervallen geweest zy, dat de Amboinee-

Woorden-boek (daar ’t eerste maar in

zen toen maar Christenen met den bloten

t Duitsch en Maleitsch alleen was) zeer

t verdere

door zyn
Eerw.

naam, en nog waarlyk rondom Heidenen vermeerderd, en een menigte van Ter-

vol bygeloof en Duivels dienst geweest nataansche en Portugeesche woorden ,
zyn; hoewel men geen reden had, om nevens een korte Grammatica, ’er by
zich daar over te verwonderen, alzoo 'er gevoegd heeft, welk werk in ’t jaar
1623. in ’s Gravenhage by de Weduwe
bevorens maar een Predikant onder zoc
veel duizenden Heidenen en Mooren

en Erfgenamen van Hillebrand J cobszen

en deze Heer tot in ’t jaar 1622.

van Wouw, Drulcker van haar Hoog-

ook maar alleen hier geweest is, dat Mogende, gedrukt, gelyk dat naderzeer weinig vrugt heeft konnen geven; hand volgens een Exemplaar, dat ik 'er
schoon beide deze Taalkundige Heeren af had, in’t jaar 1706. door D. Andreas
ieder hun best genoeg gedaan hebben, Lambertus Loderus, ’s Compagnies- en
om den traagen en yverloozen Amboinees Stads-drukker tot Batavia, na-gedrukt is.
tot meerder kennis van de gronden van

Om nu te weten, wat voor een zoort

den Hervormden Godsdienst, door de

van Maleits ook deze Heer onder dezen

gemakkelykste weg, die zy bedenken Inlander gebruikt heeft, zoo is dat niet
konden, op te leiden; dog het waren in alleen klaar genoeg voor de Taalkundidie tyd nog Ryst-Christenen, die al- gen uit zyne overzetting van den Cate

les maar om den broode, en niet uit chismus, en uit dit zyn Woorden-boek

III. DEEL.

te

verricht.
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te zien; maar om dat veelen daar uit niet

op dat zy een ieder gemeen zouden mogen

konnen oordeelen, vermits zy het Ma

gemaakt werden, oorderlende, dat de zelve

leitsch niet verstaan, nog het onder

zeer dienslig zouden konnen wezen voor de

scheid tusschen hoog of laag Maleitsch

gene (voornamentlyk die eerst aankomen)

weten, zal het niet ondienstig wezer

welke de eilanden van Amboina, Banda,

eens te laten hooren, wat hy daar af in

de Voorreden voor zynen Dictionarium

in het Nederduitsch zegt, op dat ieder-

Molukken, en Java , frequenteren , in

welke plaarzen de Maleitsche Taal (hoe¬

wel imperfect) meest gebruikt werd, gelyk

een in staat zy (en vooral veelen alhier
die voorgeven, dat 'er geen hoog nog

ze UL. bier in dit gering werk werd vertoond. Ik weet wel, en bekenne zeer

laag Maleits, en dat ’er maar eene en de

geerne, dat daar in van de gene, die de

zelve Taal is, die de een dus, en de

partydige woorden van dezen Heer (by

grondige kennis der rechte Maleitsche Tale
hebben , vele woorden eigentlyker zouden
konnen uitgedrukt, en ook eenige gecorri-

na een geheele Eeuw te voren even zoo

geerd werden, dog en zoude als dan (ge¬

ander zoo uitspreekt) om uit de on-

danig, als ik zoo menigmaal gedaan heb

lyk door myne ordinarische Predikatien.

voorgesteld) te oordeelen, of men, om

die my de goede God, als zyn onwaardig

eenig voordeel aan den Inlander te doen

dienaar eenige jaaren op Amboina heeft

zich niet van de lage, slegte, en ge

laten exerceren, wel bevonden hebbe

mengelde Taal (alzoo zy die best ver
staan) bedienen, en of men dierhalver
de hooge en zuivere Taal niet daarom

van de inwoonderen der eilanden vcorschre-

alleen (om dat zy by hen onverstaan

baar is) geheel en al verwerpen moet.

Hy begint dan aldus :

Aan den Christelyken LEZER.

ven (voor de welke God de Heere nu
een wyde deure tot de kennisse des H
Evangeli geliefd heeft te openen) niet
konnen verstaan werden; zulz dat dien¬

sliger hebbe geagt te blyven by 't gene, dat
wete van haar wel verstaan werd, en, 2oo
Wiltens voornoemd, als ik, meest uit

haar eigene monden hebben geleerd. InvoeHet laag
Maleits

E Vocabularia, waar van de eene he

DDuitsch, en de andere ’t Maleitsch

gen dat myn oogmerk in ’t minste niet en is
geweest hier een perfect of zuiver Ma-

leitsch geschrift te stellen, en te corrigeeren,

by zyn

voor heeft, welke UL. alhier gemeen ge¬

Eerw

maakt werden, heb ik niet wel konnen van

het gene dat alreede by de Heeren A. Ruyl.

my geven, zonder eerst eenige waarschouwing, tot beter verstand der zelve, voorhenen te zenden. Daar op Christelyk verzoeke rypelyk, en zonder drift gelieve te

en F. Houtman gedaan was, maar hebbe

mede

gebruikt
en waar.
om.

simpelyk gezien op t gene my noodig dacht
te wezen tot voortplanting van de eere ca

leere Christi (daar toe, als gezegd is, de

letten. De eerste daar het Duitsch voor milddadige God eenen goeden toegang
verleend heeft, en myns oordeels, deze
staat, is meest, dog in het ruige, byeen
vergaderd, en de andere ten deelen van den Vocabularia, zoo als zy gesteld zyn,
Eerw. Caspar Wiltens, Zalt. Memorie,
zeer vorderlyk zullen wezen.
Voorts zal den Christelyken Lezer
en van hem in Oost-Indien eenige Perzoonen gecommuniceerd, daar van zommige, gelieven te weten, dat alle de Maleitsche

zoo met, als zonder zyn E. kennisse

woorden, die in dit werk gehruikt werden,

Copye hebben getrokken, en de zelve we-

niet en zyn gesseld, gelyk ze de rechte Ma

derom eenige anderen medegedeeld, daar van

leyen in hare schriften gespeld stellen (want
zulks groote difficulteit voor de leer-

my , in de zelve quartieren zynde, ettelyke
voorgekomen zyn, die ik bevond te wezen

lustigen zoude veroorzaaken) maar wel

gansch incorrect en ook incompleet, nog-

gelyk zy ze meest, en de inwoonderen

tans van een ieder zoo zeer geacht , en
steken, als ik toen zelfs, vermits myn versche

der quartieren voornoemd (daar op ik
alleen gezien hebbe) in allen deelen
pronuntieeren. Dat meine den leergie-

aankomst, en inperfectie in de Tale aldaar

rigen Lezer van veel zwarigheids zal ont¬

wel oordeelen konde : overzulks, na dat ik

lasten

begeerd , dat my dacht daar wat meer in te

tot beter kennis was gekomen, my genood-

Wyders zoo hebbe boven de Syllaben,

zaakt vond, om de zelve te overzien

die geproduceerd, of lang uitgesproken

t gene daar in missteld vond, te Corrigee-

moeten werden, daar het my dacht noodig te

ren, en eindelyk na myn gering vermogen, wezen, gesteld accenten, daar voodig diend
’t geen daar in ontbrak, voornamelyk in de

gene, daar het Maleitsch voor staat, te
suppleeren. Het welke volbragt, en eenige

ervarene perzoonen in de Maleitsche Taa
getoond hebbende , zoo ben ik van de zelve

verscheide reizen vermaand, en aangezocht

om de zelve de Drukkery te ondervergen

op gelet te werden.

Hier benevens zoo zyn 'er ook eenige
woorden in de eerste Vocabularia, daar
't Duitsch voor staat, welkers breeder ver-

klaring in de tweede, daar 't Maleitsch
voor staat, uiigedrukt werd. Des den
Lezer tot de zelve werd geviezen.
En

1622.
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die voorstanders van dat hoog Maleitsch 1622.

van de invoonderen vecle harer eigener

volmondig in een brief van den 31sten

woorden onder t goede Malcirsch werden

January des jaars 1694. van die van Ba-

vermengd, als mede eenige Portugeesche
woorden (die de zuivere Taal zeer ver-

zeggen, en dat wy op zyn tyd en plaats

tavia aan den Kerkenraad van Amboina

breeder toonen zullen) op te dringen.
In’t jaar 1622, den 1oden January, D. Hul¬
gen geseligeerd, en bier agter aan apart
sebos in 't
gesteld. alles tot wegneming von t geen vond men in Kerkenraad van Batavia
jaar 1622.
zwarigheit voor den leerlustigen Lezer goed den Heer opper-Landvoogd, en
de Heeren Raaden van Indien voor te
zoude mogen causeeren, &amp;c.
bastaarden) zoo hebbe de zelve na vermo¬

dragen, hoe ’t noodig was, D. Adriaan
Jacobszoon Hulsebos, Predikant tot Ba¬

Den al uwen in Christo

Scbastianus Dankaarts.

tavia, eens voor een springtocht na
Amboina te zenden , om aldaar met

goedvinden van den Kerkenraad, en
Uit deze Voorreden dan ziet men

de Regeering, het noodige te ver-

richten. Hier op is hem den 2asten
door den Kerkenraad van Batavia op
ver Malcitsch is, dat de rechte Maleyers goedkeuring der Hooge Regeering,

middagklaar (zoo men niet alwillens
blind zyn wil) dat 'er een recht en zui

in hare schriften gewoon zyn net te
spellen; maar ’t welk die van Amboina.

vollemacht gegeven om te gaan zien,

hoe het in de Oosterkerken toen gesteld

Banda, als ook die in de Moluccos, en

WaS.

Hy vertrok den 1sten February daar Hier ver-

op Java, niet verstaan, en aan de andere

zyde een bastaard Maleitsch, dat met
eenige Ternataansche, en Portugeesche
woorden gemengeld is, ’t geen die Inlanders wel verstonden. Dat hy, en zyn

aan met het schip de Eendracht na Am-

dervonden, en daarom alleen die eerste

perzoonen verdronken.
Een droevig einde voor een man, die
bevorens reeds zoo veel rampen had uit

Taal, schoon beter en zuiverder, ver-

gestaan.

vorig mede-amptgenoot, dat klaar on

worpen, en zig volslagen aan de laatste.

by zyn

Eerw.
als nader

hand
by den

Schryver

gebruikt

In ’t jaar 1623. is hier van Batavis

schoon slechter, en qualyk gespeld (dat

gekomen D. Jacob Antoniszoon Dubbel

immers aan ’t verstaan niet geeft) gehou-

dryk. Deze droeg zich hier zoo slecht.

den had.

100

dronken.

boina; dog is in het inloopen van het
gat, of den inham, nevens eenige andere

Het komt dan op de woorden van

In ’t jaar
1623. D.

Dubbel¬

dryk hier,

dat men op Batavia al besloten had
D. Dankaarts herwaards weër voor een

tyd met volle magt te zenden, en dezen

hoog en zuiver, of laag, gemengeld,
en bastaard-Maleitsch( dat wy volslagen

Dubbeldryk op te ontbieden, ten ware

toestaan ) nietaan, maarenkelyk, en alleen

dat hy zich ondertusschen, na 't oordeel

op’t woord van Maleitsch, dat verstaan,

van den Ambonschen Kerkenraad, mogt
komen te beteren; dog hy wierd, wel Wegens
verre van zien te beteren, in’t jaar 1625 slecht ge
drag in 't
in October over ergerlyk leven op Bata
jaar 1625.
via van ’t Avondmaal gehouden, gelyk na Ba¬
hy oolk in dat zelve jaar uit Amboin- tavia ge

cn Maleitsch, dat niet verstaan werd.
Zulk een tweederlei Maleitsch was 'er

toen al bekend, gelyk hier blykt. Zull
een onverstaanbaar (schoon in zich zelven anders beter) Maleitsch wierd toen

al verworpen, en ’t gemengeld, als best

zonden.

derwaards vertrokken is.

In’t jaar 1624. was hier de eerste

Een

verstaanbaar, alleen gevolgd.
Ik heb dit hier nu wat breeder onder

Chineesche Kapitem een Christen, en na

Chinees

dit jaar, als toen zynde voorgevallen,

den Heer Landvoogd Her man genaamd
zynde de eerste Christen van dit volk hier

Kapitein

voorgesseld om dat het ons in de volgen-

de tyd byzonder dienen, en een waar-

In’t jaar 1625. quam hier D. Joanne-

er

Christen.
In’t jaan

heit, by ons hier na op die zelve grono du Praat, van Keulen, uit wien- 1625. D.
ter neder gesteld, zonderling staven, en schryven aan den Batavischen Kerken du Praat
hier.
aan de gansche wereld toonen zal, dat raad uit hare Kerk-besluiten van der
2esen
September
blykt,
dat
hy
hier
een
wy niet anders, dan de zuivere waarheit
hebben omhelst, wanneer wy haar voorstelden, dat by den Amboinees met een

overzetting des Bybels in deze lage of
gemengelde Maleitsche Taal zeer veel

vrugt was te doen, alzoo die Taal by
hen verstaanbaar, en dat het de ongerymste zaak ter wereld zyn zou, hen een

Kerk had opgericht.

Ook was met hem de Krankbezocker,
Herman Bruyning, herwaards vertrokken,
buiten welken hier nog een Krankbe-

zoeker, Adriaan Gysbertszoon, met de
Nassausche vloot gekomen, en op welke
toen ook een Predikant D. Jan Hermans- En D.

zy niet verstaan (want anders en behoef-

zoon Follinus was, die na hier eenigenFollinuz
tyd geweest te zyn, met die vloot weder

den zy die niet eerst aan te leeren, gelyk

vertrokken is.

Bybel in de hooge, of zuivere Taal, die

F2

Ook
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Ook leze ik in dit jaar den 2ysten Au-

Deze kinderen wierden zeer wel in de 1627.

gustus van eenen D. Wouter Melcbiorszoon Duitsche Taal geoeffend; dog hadden
Vitriarius, die met de Nassausche vloot moeite, om ze te leeren spreken.
Men had vier Schoolen in ’t gebergte,
hier ook schynt gekomen te zyn, en

die van de Ambonsche en Bandasche te weten, op Hatelie, Nako, Kilang,
Kerken op Batavia een net bericht over-

geven zoude
D. Roge
rius Hen

In dit jaar quam hier ook D. Rogier

Kasteel had men zes Schoolen, te weten.

Henrikszoon als Predikant, die op Honi-

op Alang, Liliboy, Hatoe, Roemah

Tiga, Baguwala, en Soeli, alwaar, geschen dienst waargenomen heeft, onder lyk ook op de vorige dorpen, Sondags

moa gelegt is, en op Oelat den Maleit

rikszoon

hier op

Honimoa

gelegt.

en Ema, ieder onder een byzonderen Meester. Aan de overzyde van't

den welken ook als eerste Schoolmee- eenige Gebeden gedaan wierden.
Op het eiland Noessa Laoet waren 'er
ook twee, een op Titaway, en een op
weest is.

ster, Thomas Rodrigos ettelyke jaaren ge
D. Dubbeldryks
zaak.

In ’t jaar
1626. D.

Virriarius
hier
geplaaist.

In’t jaan
1627. Ru-

thenius
aier.

Staat der
Schoo¬

len, &amp;c.

Over Dubbeldryk, die ook in Amboina Ameth, alwaar een Hollandsche, en een
al van ’t Avondmaal gehouden was Ambonsche Meester was, en opwelke
wierd den 1aden October op Batavia besi dorpen ook eenige kinderen van de nageoordeeld, hem na ’t vaderland te zen- burige dorpen quamen.
Op ’t eiland Oma, of Bowang Besi
den; dog zyn zaak wierd daar aan twec
Gevolmagtigden uit den Kerkenraad

waren ’er ook twec, een op't dorp Oma.

D. D. Heurnius, en Vitriarius gezet

en een op Aboro, onder twee Ambon-

In’t jaar 1626. komt D. Wouter sche Meesters.
Melchiorszoon Vitriarius hier als PrediOp de andere eilanden waren nog agttien Schoolen, zonder Meesters; dog
kant; maar D. Rogerius is dit jaar ver
trokken, hoewel andere zeggen, dat hy alle Christenen, die niet aan ’t Kasteel,
of op ’t gebergte, maar op de eilanden
’t jaar daar aan eerst na Batavia ging.
woonden, hebbende nog weinig kennis
In’t jaar 1627. wierd de Proponent
Henricus, of Isaak Ruthenius hier by D. du van ’t ware Christelyk Geloove, en
waajende nog met alle winden, dat ook
Praat gelegt, om Maleitsch te leerenMen had te dezer tyd hier wel twee
Predikanten; maar van D. du Praai

niet te verwonderen was, alzoo hen ’t

blykt uit het bericht van den Heer Com

de Schoolmeesters zich nog niet al te wel

missaris, Gillis Seyst, dat hy toen nog

konden uitdrukken, en om dat de In-

Evangelium weinig verkondigd wierd,

geen werk van die Taal gemaakt had,

lander zyn Heidensche zeden en manieren

en van D. Vitriarius werd van hem niet

nog zoo qualyk verlaten kon; dog al de

eens gerept; maar wel van D. Rogiei

hope was op de jeugd, en in’t toekomen-

Henrikszoon, dat die zocht na ’t vader-

de ; egter, hoe slecht het met deze

land te gaan.

naam-Christenen was, zoo lon men met

Hy zegt ook, dat 'er toen op Am
boina zestien Schoolen waren, waar in

de kinderen ook zeer toenamen, en vee

hen nog veel beter, dan met de Moorenomgaan.

Men arbeidde in deze tyd ook nog

Duitsch spraken; dog men klaagde in de sterk om de Duitsche Taal in te voeren

zelve zeer over gebrek van Papier, en

dog men bevond eindelyk, dat alle moei-

Pennen; als mede dat die kinderen, tier

te te vergeefsch was.

of elf jaaren oud zynde, uit de Schoolen

genomen wierden, en dan weer alles
wat zy wel geleerd hadden, vergaten.
Twee van deze Schoolen waren aan

’t Kasteel, de eene in Hative, hebbende
een Hollandschen en een Ambonscher
Meester, die aan tachtig kinderen on

derwys gaven. De andere was in Soya,

In dit zelve jaar 1627. waren die van

Die van

Larike en Wackasihoe zeer wel genegenLarike,
en Wac
om Christen te werden , en by den kasihoe

Kerkenraad alhier al besloten, om eer

genegen

Proponent, of Krankbezoeker, der- t01
waards te zenden; dog het wierd door Christen.
dom.
die genen verzuimd, die dit behoorder
bezorgd te hebben, en zedert dien tyd

en zestig kinderen, onder haren Meester, zyn zy Mooren gebleven.
Laurens Tenock, sterk.

TWEE-
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TWEEDEBOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.
—Om. Ruthenius op Noessa Laoet. Een nieuwe Kerk gebouwd. D. Dankaarts
berwaards gezonden. En zyn bericht. Staat der Schoolen. Pontkafen, en
Blasius, Meesters op Ameth. Getuigenis wegens D. D. du Praat, en Vitriarius,

gedrag. Eenzydigheit van de Heer Lucaszoon. D. Heurnius bericht aan D. Walaus
in’t jaar 1631. De Heer Coen ’s forse behandeling. Besuit des Kerkenraads van

Batavia. D. Dankaarts als Gevolmagtigde gezonden. Inbreuk van de Heer Specx

omtrent het Kerkelyke. Nader bericht van D. Heurnius aan D. Walaeus. D. Helmichszoon bier. Een Commissaris Politycq ingevoerd. D. Heemstede bier. Neiging
der Alfoereezen tot het Christendom. Leliato overvalt die van Way. D. Heurnius
op Oelat geplaatst. Zyne bevinding van deze Inlanders. D. Helmichius overleden

D. Heemstede vertrokken. D. Heurnius door de Mooren byna vergeven. Daad van

D. Vertrecht verkeerd opgevat. In’t jaar 1636. quam bier D. Sonneveld, en D.

Vertrecht buiten dienst opgezonden, hoewel men dat daar na nog een kouleur, en schyn
van recht gaf. Klagte over de Heer van Deutecom D. Vertrecht hersteld. D. PriD. Leeuferius door die van Ameth gevangen genomen. Slegte staat der Kerke bier.

wius met zyn Edelheid herwaards gezonden. In ’t jaar 1637. vertrokken D. D. van
den Houten, en Priferius. Geval van den zieken Koning van Soya. D. Heurnius
ook na Batavia. D. Sonneveld Taalkundig. Inkeer van die van Oelat, en Siri-Sorri.
Die van Caybobo verzoeken om Christen te werden. D. Brund hier. Afgodery van

die van Ema. Nieuw verzock der Caybobers om een Meester. D. Sonneveld na

Ternate. Ook D. Backus. Een Maleitsch Dictionarium, &amp;c. door die van Batavia van hier verzogt. D. Brund op Caybobo geplaaist. Afgod op Ameth ontdekt.
Die van Alang, en Liliboy, weer Christen geworden. ’t Getal der Schoolen, enz.
D. Pontkasen t'onrecht beschuldigd.
N’t jaar 1628, 1629, en 1630.
waren hier nog D. D. du Praat en

1630.

Vitriarius te zamen; dog ik vind tot

- dezen tyd toe nergens, wat deze
Heercn verricht hebben, dan al-

leen, dat zy onkundig in de Taal waren,
en dat de Kerken niet bezocht wierden.
waarom men in dit eerste jaar al om den

Taalkundigen Heer Justus Heurnius van

Ondertusschen hadden de voornoemde 1630.
D. D. du Praat en Vitriarius zoo groote
verschillen gekregen, dat zy al hunne

agting by ’t volk verloren, en zich geheel onbemind maakten.

Men ontdekte dit klaarder in ’t jaarD. Dan1631, wanneer den 3osten January op kaarts

in ’t jaar

Batavia besloten wierd D. Dankaarts
1631 hervoor een half jaar derwaards te zenden; waards

gezon¬
Batavia verzogt had, ten einde die het dog met last om zich met de geschillen den.

vervallen werk weër wat herstellen mogt

D. RI-

In’t jaar 1629. lag de Proponent Ru

thenius op Noessa Laoet, en de Heer

thenius

Landvoogd Lucaszoon bezogt zelf in

op Noessa

Hy vertrok ’er na toe, was den 12den En zyn
bericht.

Juny al weër op Batavia, en gaf bericht,
dat die Schoolen daar zeer wel gesteld

November de Schoolen in de Uliassers waren ; dog dat de Predikanten geen
voorziende die van bequame School- agting by ’t volk hadden, om dat zy hun

Laoet.

meesters; ’t geen om de Mooren van
lhamahoe, die ons veel schade deden ,
hoognoodig was.
Een nieu¬
we Kerk

der Predikanten niet te bemoejen.

In ’t einde van het jaar 1630. bouwde

die zelve Heer Landvoogd hier een nieu¬

beloften niet naquamen; behalven dat
ook de buiten-Kerken in langen tyd niet

bezogt waren.

De Heeren Landvoogden, Lucaszoon.
en Gysels, hadden die zaaken wel in zyn
by wezen verhandeld, dog zonder die

gebouwd. we Stads Kerk, op de zelve plaats, en twee Predikanten, of den Kerkenraad

van gedaante, als nu de Maleitsche is,
in plaats van de oude Portugeesche

Kerk van St. Paulo, die in Julius door
een zware storm ingewaaid was, en waar

van Amboina, daar over eens hun oor-

deel te vragen; ook hadden zy besloten,
dat die twee Predikanten hier zouden

blyven, waar van zy hem ( Dankaarts

van de zee het land nu en dan al wegeerst , zoo als hy vertrekken zou, kennis
spoelde. Egter duurde het nog eenigen

tyd daar na, eer zy voltoid was.

gaven; ook scheen de Landvoogd een
F 3

vriend
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vriend van D. Vitriarius, en een vyand
van D. du Praat te zyn.

Zyn Eerw. gaf verder den gden July

wegens Amboina in Kerkenrade tot Batavia bericht, dat D. Vitriarius daar

’s Sondags in 't Duitsch, en D. du Praai

Onder de Schoolmeesters was ’er, 163t.
nevens D. Nicolaus Pontkasen (die na

Pontka¬

derhand in Banda Proponent wierd)
een , Geerlof Blasius, op Ameth, diens

sen , en
Blasius
Mec¬

School boven alle andere uitmuntte

sters op

De Meester las in alle Schoolen dage- Ameth

in 't Maleitsch, de eerste in 't Kasteel lyks een Predicatie voor. Over deze
(alzoo ’er nog geen Kerk was) en de Schoolen waren tot opper-verzorgers en
laatste in de groote School van Hative,

predikte, dog dat 'er weinig Inlanders
ter gehoor quamen, wegens dat de Ker-

opzienders D. Vitriarius, en zyn Neef,

Jan de Meyer, Koopman op Larike, die
zich echter gansch met de Schoolen niet

ken buiten, en daar omtrent, zeer wei-

bemoeide, nevens den onder-Koopman

nig, ja niet bezocht wierden. Ook was
het te voren altyd de gewoonte geweest
een zekere kleene boete ’er op te stellen

Pieter Christienne, gesteld; dog deze
hadden, zedert het oprichten der Schoo-

als zy niet in de Kerk quamen, dat nu
beter, dan oit te voren, kon gedaan
worden, en daarom was besloten dit

weder by der hand te nemen.

De Schoolen waren nu in een beter
stand, dan de vorige berichten wel mede
bragten.

len , de zelve geen viermaal bezogt,

daar ’t anders alle maand wel noodig was.
Ook waren ’er verscheide Meesters, die
de School-jongens tot byzondere diensten
van visschen, planten, &amp;c. misbruikten,

waarom vele ouders heel zeer tegen ’t
Schoolgaan van hunne kinderen zagen,
dat door ’t gedurig bezoeken der Schoo-

Aan ’t Kasteel had men die van Hati-

len kon gestuit werden, dat op de eilan-

ve en Soya, tot welke alle de andere

den in geen jaar, en op het gebergte in

Schoolen dorpen daar omtrent gelegen, hare kin-

geen twee jaaren, gedaan was, om dat

De staat
der

deren zonden.

Aan de overzyde had men die van

zoo de Predikanten zeiden) de Heer

Landvoogd Lucaszoon, dit had opgehouden en belet, doordien het volk met

Alang, Liliboi, en Hatoe, als mede die
van Baguwala, Hoetoemoeri, Soeli,

het maken van een nieuwe Kerk bezig

en Way.

was, en de handen gedurig vol had

Op’t gebergte waren de Schoolen van

met tochten hier en daar voor, de

Hatalae, Naco, Kilang, Ema, en die

E. Maatschappy te doen, dat echter

van Roeron.

mynes bedunkens, zegt de Heer Dan-

Op ’t eiland Oma waren de Schoolen kaarts) niet had bebooren agter te blyvan ’t dorp Oma en Aboro, tot beide

ven.

welke Schoolen de andere kinderen der
nabygelegene dorpen zich mede ver-

du Praat, en Melchiorszoon (of Vitria-

voegden.

rius ) mitsgaders van hun leven, wandel, gens

Wegens het geschil tusschen D. D. Ceuige¬
nis vrc¬

D.

D. du

Op Honimoa had men een School op en dienst, getuigée de Ambonsche Praat, en
Boy (waar toe ook de kinderen van Kerkenraad op ’t verzock der Heeren Vitriarius

Harioc quamen) als mede de Schoolen op
Papero, Tijouw, Ouw, Tochaha,
Oelat en Itawacca.
Op Noessa Laoet de Schoolen vanTitaway ( waar onder die van Abobo,

hoofdig, en altyd in Kerkenrade bezig

Leynitoe, en Sila, behoorden) en Ameth,

de Amboineezen, waarom zy hem in ’t

in welke ook de kinderen van Nalahia
quamen.

In alle deze Schoolen waren toen acht

Landvoogden, dat E. Melcbiorszoon wel gedrag.
niet nalatig in ’t prediken, maar zeer

was met zyn medebroeders te oversnorken, gedragende zich zeer stuurs tegen
geheel niet beminden, behalven dat
hem ieder een voor een man hield ,

die juist altyd de zaaken zoo niet,

honderd kinderen, alle welke, zoo men als zy waren, verhaalde, daar hy een

'er eenige uit de School verloste, gedu-

voorstander van de waarheid behoorde

rig weër met anderen vervuld wierden.

te zyn.

Deze kinderen konden redelyk wel
lezen, schryven, en hun Gebeden, zoo

tyd zich met het prediken niet bemoeid,

in ’t Duitsch, als Maleitsch, opzeggen.

en dat op zyne ziekte geschoven; dog

D. du Praat had voor dezen in eenige

Aan ’t Kasteel wierden zy alle in 't

had naderhand zyn dienst wel waargeno-

Nederduitsch onderwezen ; dog in de

men ; hy was zeer wel in de vergadering;

meeste andere Schoolen in 't Maleitsch, dog droeg zich al te gemeen met de

hoewel vele zeer veerdig het Duitsch Amboineezen, en vry wat los en onvoorzichtig in ’t verhaalen van zaaken,
lazen.

Ook wierd ’er noodig geoordeeld, hen

die men daar na wel eens anders bevond.

beide die Taalen te zamen te laten leeren, Ook gaf het een groote ontstichting,
om zoo metter tyd het Duitsch alomme dat Predikanten zich met zaaken van

onder de jeugd in te voeren.

’t Araks-branden, van den Koophandel,
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1631.
zeer straf en bars geantwoord had, dat De Heer

taamde, bemoeiden.

Zy wisten in Kerkenrade hier niet te hy dit in Amboina door den Landvoogd
door ’t opontbieden van een, of beide de

zeggen , van waar de haat tusschen
D. D. du Praat en Melchiorszoon ont-

Coen ’s

forze be¬

Predikanten, wel zou doen herstellen

hande-

scheide geschillen veeltyds de minste wil¬

zoo het noodig was hen van daar te zen ling.
den. Ook belastte zyn Edelheid aan den

len wezen.

Kerkenraad van Batavia een Predikant,

Verder gaf D. Dankaarts bericht, dat
de Heer Landvoogd Lucaszoon hem. cn
D. Helmichius, by zich ontboden, en

ning voor een half jaar (dog niet met

hen gezegt had , dat de Heer opperLandvoogd Specx deze twee Ambonsche

dene van Batavia, om de zaaken der
Predikanten te behandelen) na Ambon te

Predikanten over nalatigheit in hunnen

zenden; het gene den Kerkenraad vlakBesluit

staan was; dog du Praat had in ver-

in de Maleitsche Taal ervaren, by lee-

volle magt, of als een Kerkelyk afgezon-

dienst, en wegens gegevene ergernissen uit geweigerd had, alzoo die, te voren des Kerindien de berichten daar af waar waren
van zyn Edelheid gevraagd zynde, hoe kenraads
van
opontboden had, en hen zelf ook, zoo lanig dit geschil best te beslissen, inBatavia.
het om het teedere Christendom niet plaats van haar oordeel daar op te uiten,
gelaten was, afgezet zou hebben,

vra¬

goedgevonden had, dat een Gevolmag-

gende zyn Ed. hen verder , wat zy hier tigd Predikant van Batavia, gesterkt

omtrent nu het dienstigst oordeelden. door de oppermacht van zyn Edelheid,
Zy onderzogten daar op die zaak naderwaards zou gezonden werden, die,
der by den Kerkenraad alhier, die zeer

zoo by het noodig vond, D Helmichias,
slegte getuigenis van D. Melcbiorszoon die pas op Batavia gekomen was, in
gaf, en hem ook van dronkenschap, en Amboina plaatzen, en, zoo ze beide in
Eenzydigheit

van de
H. er

Lucas-

zoon.

meer andere quade zaaken, beschuldigde

Amboina schuld hadden, D. Holtenus

Egter zagen zy klaar, dat de Heer

uit Banda dan ook in Amboina doen ko-

Lucaszoon zeer sterk voor hem , en tegen
D. du Praat was, verbloemende de mis-

men zoude

Dit besluit des Kerkenraads van Bata-

slagen van den eersten, en die van den via had zyn Edelheit qualyk genomen,
laatsien zeer verzwarende. Naderhand
ilzoo hy het besluit over, en het uitbelastte de Heer Landvoogd aan den Ker-

voeren van die zaak geheel en al aan zich

keni-ad, de zaaken verder by geschrifte wülde houden; waar op zyn Edelheid
op te stellen, hoewel men hen daar van dan nader dien last, van een Predikant by
gevonden heeft het daar by te laten
berusten, en deze Predikanten hier te

leening derwaards te zenden , gegeven
neeft; tot welke leening dan de Kersenraad (om verdere moeite voor te ko-

houden, dat ik (zegt D. Dankaarts

men ) D. Dankaarts gekoren, en den

noit iets medegedeeld, en verder goed-

echter niet geweten heb, dan na dat ik zelven zoo aan zyn Edelheid voorgedr--

van ’t bezoeken der eilanden wedergeko- gen, dog op welke men van zyn Edelheid
men was wanneer my de Heer Gysels, op

D. Heur
nius be¬

richt aan
D. Wa¬
læus in

jaar 1631

tot antwoord bekomen had, dat zyn

myn ernstig afvragen, zeide zulx by den

Ed., met zynen Raad , daags te voren

Raadbeslouen te zyn.

D. Dankaerts daar toe al geschikt, en

In ’t jaar 1631, den Bsten Maart,
schreef D. Heurnius aan D. Walaeus tot

verkoren had; waar op dan Dankaarts D. Dan-

Leiden , dat de Kerkelyke zaaken in

Landvoogd, Gysels, na Amboina ver-

Amboina, door de ergernis by de Die-

trol ken was, den welken men in de aenani-

naaren aldaar, in ’t zoeken van ’t hunne,

Rerkelyke order, hem mede gegeven, den.

den 1oden Maart met den nieuwen Heer kaarts als
Gevol¬

magtigde

en niet dat des Heeren was, gegeven, belast had, zich met de zaaken, die
zeer slegt stonden, weshalven de Ker men tegen die Predikanten daar uitvoekenraad van Batavia getragt had om , ren mogt, niet te bemoejen; alzoo de
soor ’t zenden van een Predikant der-

waards, na den staat der Kerke aldaar,

met volle magt te vernemen ; dog dit
was hen door den Heer opper-Land-

voogd Coen geweigerd, gelyk ook, om
Classicale vergaderingen byeen te roepen,
en ’er zoo in te voorzien. Zyn Eerw

had kort te voren zyn Edclheid weër

Kerk voor dezen tyd de hand gesloten was,
Uit dit geschil, van een Gevolmag- Inbreuk
tigden Predikant te zenden, had de van de
opper Landvoogd (de Heer Specx) voor- Heer
Specx

gewend, en gezegt nog recht tot vee

omtrent

indere zaaken te hebben, die nogranshet Keraan de Kerk volgens order uit het vader-kelyke.

and (en volgens vorig gebruik in Indien)

verzogt, om een Gevolmagtigden Predi- eigen, en van haar opzigt, waren.
kant na Ambon te zenden , alzoo dit
Voor eerst matigde hy zich aan alle
werk geen uitstel lecd; als ook, om een zaaken in Indien, in deze of gene genieuwen Predikant, die men daar plaatzen meinte voorvallende, door ’t wereldlyke

zou, mede te nemen; al 't welke zyn recht te herstellen-

Ten
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Ten anderen, om by voorval van

kelyk recht, en een Heer geweest is, 1632.

eenig geschil, de Predikanten na andert

die weinig agting voor de Predikanten
en voor het Kerkelyke had,Chet
eerste middel, om den dienst der Predi-

plaatzen te zenden.
Ten derden, wilde zyn Edelheid al de

nieuw-gekomene Predikanten na zyn zin

kanten vrugteloos te maken) behalven

plaatzen.

dat het ook van ’t recht der zelve, en

tavia alleen ’t beroepen van hare Predi-

straffen en verzenden of plaatzen der

kanten toe te laten.

Kerkelyken aan de Kerk, als best weten-

Ten vierden, den Kerkenraad op Ba¬ een oud gebruik in Indien was, het

Ten vyfden, een ergerlyk Predikant,

de, waar zy van nooden waren, te laten;

of die nalatig in zyn dienst was, door

het best 'er af zynde, dat zyn Ed. niet

den Fiscaal te doen aanspreken, zonder

lang regeerde, en dat zyn opvolger het
anders in eenige zaaken begreep; dog

den Kerkenraad daar in te kennen, gelyk
zyn Ed. ook al met D. Gysbregt Bastiaans¬

dat een Politycq Commissaris in de Ker-

zoon, Predikant op ’t verongelukt schip
Batavia (schoon die onschuldig bevonden

kenraad zit, hebben zy den Heer Specx te

was) gedaan had.

Ten zesden, wilde zyn Edelheid geen

danken.

In dit zelve jaar 1631. was hier metD.

Hel.

D. Dankaarts ook de voornoemde D. michs-

Kerken-order erkennen, en niet anders Helmichius Helmichszoon gekomen, on ZOOn
als Predikant hier te blyven leggen
In dit jaar bragt de Heer Gysels de

en Krankbezoekers, die zy hen medegaven, belastten, willende verder alles
na zyn zin, en het ook zoo van alle de

kinderen der Orangkaja ’s, die met hem
na Holland vertrokken waren, om zich

Heeren Landvoogden in opzigt van de
Predikanten gedaan hebben.

onzen Godsdienst te oeffenen, weder;

Over al het welke zy van Batavia aan

alle Classen, en Bewindhebbers, geschre-

bericht

van D.

Heumiui
aan D.

Walæus

in ’t jaar
1632.

daar in de Taalen en in de gronden van
dog Laurens van Halong was overleden,
en Jan Tak elders in Indien gebleven
In dit zelve jaar deed Kimelaha Loehoo Kimelaha

ven hadden, verzoekende, om na styl

wel zeventig overgelopene ChristenenLochoe ':

der Kerken in het vaderland gehandelc

van Siri-Sorri Moorsch werden, en dit

te werden.

ook door ’t afflaan van een Christen

In’t jaar 1632, den zosten November

Nader

hier.

nakomen, dan’t gene de Heeren Bewindhebbers in de Instructie der Predikanten

had de zelve Heer Heurnius aan den
voornoemden Heer Walaeus geschreven

hoofd ten eersten bevestigen.

vervol¬

ging des

Christe¬
nen.

Ook wierd in dit zelve jaar, even als Eer

op Batavia, en volgens last van daar

commis-

dat het werk van de Kerkelyke magt, ingevoerd, dat hier voortaan een Com- saris lo
wegens het straffen der Predikanten over missaris Politycq in den Kerkenraad zit litycq in¬
gevoerd.
hunne misslagen, waar over zy ’t jaar te ten zou, welke order de nieuwe Heei
voren zoo ontsteld waren , door den

Landvoogd Gysels nu mede van Batavia

opper-Landvoogd, de Heer Specx, aan gebragt had.
de Kerk gelaten, en door den opperIn’t jaar 1632. quam hier D. Joanne DHeemLandvoogd, de Heer Brouwer gezegi Theodori Heemstede, om D. Vitriarius, stede hier.
was , dit een recht der Kerke te zyn; die nu vertrok, te verlossen, met den
dog de Heer Specx had het verzenden en welken ook de Krankbezoeker, Cornelis
verplaatzen der Predikanten volslagen Jacobszoon, den zasten Juny van hier op
aan zich gehouden, zeggende, dat het Batavia quam.
beroep in ’t vaderland al geschied was,
De Predikanten die (zoo lang D. Vien dat zyn Ed. nu zoo een Predikant triarius nog niet vertrokken was) hier
zyn plaats maar aanwees. Ook had de drie in getal waren, moesten by beurten
Heer Specx het straffen der Predikanten de Kerken en Schoolen in 't gebergte
al mede aan zich getrokken, gelyk zyn gaan bezoeken, en ieder twee maanden
Ed. in Amboina gedaan, en de Kerken in de Uliassers hun verblyf nemen ; dat
raad ’er gansch buiten gehouden had.
zeer moeselyk in zich zelven was, en
Zoo nu de magt van iemand ergens in ook van zeer weinig nuttigheit wezen

Indien te stellen aan de Overigheit staat, kon , vermits gedurig nieuwe onderzoo kan de ketterye zeer licht insluipen
alzoo ’t dan in haare magt staat, om de

wyzers te hebben den Inlander niet
diende.

bequame van die plaatzen, daar zy 't
In ’t jaar 1633. in’t voorjaar quan In’t jaar
noodigst vereischt wierden, te rug te D du Praat hier te sterven1633.
houden.
In dit zelve jaar droeg de voorzitter

Uit dit schryven van D. Heurnius

Neiging

in Kerkenrade tot Batavia, uit last van der Al-

een zeer vroom en uitnemend gematigd den Heer opper Landvoogd van Indien foereezen
en zedig man, ziet men zoo klaar, als op den 1y7den January voor, de groott

den dag, dat deze Heer Syecx een groot
onderdrukker en vertreder van het Ker-

hope der bekeering onder de Alfoereezer

van Radja Sahoelau, en Somiet op Ceram
in-

tot het

Christen.
dom.

VAN DEN CODSDIENST.
1633.

toe ging ; dat D. Heurnius (mits dat

Bevorens had D. Heurnius, na dat hy

zyn plaats op Batavia openblyven mogt,

’t geen den 2osten by haar Edelhe
den toegestaan wierd) aannam te doen
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In’t jaar 1635. quam hier D. Marinus 1635.
Gideonszoon van den Houten.

indien ’er een Godvrugtig perzoon na

eenigen tyd op Oelat gelegen had, zyn
verblyf op ’t gebergte van Leytimor

gelyk hy ook nog in dit zelve jaar den genomen, waar toe zyn Eerw. weder

Heemstede (zoo uit de Batavische Kerk

verzogt was Den 1oden Mai was hy
ook wecr na de Uliassers geweest; maar
hy verzogt nu ernstig om zyne verlossing, gelyk uit een brief van zyn

besluiten blykt) na Batavia om zyne
verlossing. Den zosten October diende

Batavia, en den 13den September in

roden April, na dat hy lang verzogt
was, hier verscheen.
In ’t laatst van ’t jaar verzogt D.

dat verzoek aldaar in Kerkenrade, en
den 21sten stonden haar Edelheden zyr
verzoek al toe, waar af hier ’t jaar daar
aan bericht quam.

die van

Way.

Kerkenrade aldaar gelezen, te zien was.

Uit een brief, door D. Vertregt, waar D. Heurby zyn Eerw den staat der Schoofen er nius door
Kerken van Amboina aan die van Batavia de Moo¬

In’t voorste van dit jaar had Kimelah-

Leliate
overvalt

Eerw. van den 3den Augusty aan die van

vyftig van daar gevangen genomen-

Oclat ge

ren byna

Leliato den 28sten April de Christenen
van Way schielyk overvallen, vyftien of niæs by zyn laatste bezoek der Kerken en
zestien menschen vermoord, en ’er wel Schoolen in de Uliassers, door de Moo¬
D. Heurnius wierd op het eiland Ho-

D. Heur
nius Of

mededeelde, en die den 11den October
daar gelezen wierd, bleck, dat D. Heur-

ren byna vergeven ; dog door braak-

middelen ’t vergif weer quyt geraakt;

nimoa gelegt, en in het dorp Oelat daar
ook Rogier Ilenrikszoon zich onthouden

plaatst

vergeven.

maar aan handen en voeten nog eenigzins lam ; ’t geen ook de reden was van

had) geplaatst, alwaar die vrome Heer zyn Eerv, te ernstiger verzoek om zyne
zyn Taalkunde met veel vrugt on

verlossing. Weshalven dan D. Vertregt

der den slechtgestelden Inlander be

ook om een Predikant, en een Proponent, of Krankbezoeker, in de plaats

steedde.

Het schynd my toe, dat hy Vryer

Zyne

of ongehuwd, geweest is, alzoo ik van
de Inlanders wel heb hooren zeggen

bevindin
van deze

Inianders

van Petrus Bitzius, verzogt; dog die
van Batavia (zoo ik uit hare Kerkbesluiten den zysten December zie) beslo-

dat de Amboineezen van Honimoa hen

ten den Krankbezoeker, Henrik Arends-

uitnemend beminden, en dat zy ten blyk

zoon, in plaats van Burchard Luberts-

daar van hunne schoonste dogters hem to

zoon, met het schip Buuren na Amboina

zyn Byzitten aangeboden hadden, waar
over die Godvrugtige Heer hen met

te zenden

veel ernst bestraft, en aangewezen had.

eigen goedvinden, en buiten kennis van D.

dat dit de rechte weg ter Helle voor een

de Regeering, of den Kerkenraad in tregt

ander was, en dat dit niemand minder,

’t bezoeken der berg-dorpen ondernomen

dan een Predikant , voegde, bedroevende zich by die aanbieding zeer, om
dat dit een van de grootste bewyzen

dat noit bevorens door iemand van zyn

ter wercld van de slechte kennisse des

had alle de naamen der ingezetenen van

Inlanders van de gronden van onzen

ieder dorp, en ’t getal der mannen

Godsdienst, en een klare blyk was, dat

vrouwen, en kinderen, net aangetee-

In dit jaar had D. Vertregt ook iets op Daad van

Hy schreef in ’t laatste dezes jaars
(zoo den zysten October op Bataviableek
aan den Kerkenraad aldaar, gelyk ook
aan D. Jacobus Vertregt, verzoekende

dat zyn Eerw, mede herwaards wildt

D. Hel¬
michjus
verle

den , en
DHeem-

opgevat.

Amptgenoten gedaan was, hoewelhy
daar mede niet quaads beoogd had. Hy

weten

Dit wierd van den quaadaardigen Amboinees, die, by de barze regeering van
den Heer van Deutecom, hem in alles
mistrouwde, een geheel anderen naan
gegeven, en zoo uitgelegt, dat het maar

komen, gelyk die den 3den November

diende, om te weten hoe vele van hen

ook herwaards beroepen, in January des
jaars 1634. hier na toe gezonden, en den

by (Heer Landvoogd) zou konnen gevangen nemen. En dit wierd zyn Eerw.

3den Mai (zoo by zelf aan D. Walaus

tot zoo een groote misdaad geduid, als

schreef gekomen is

of hy een ontruster en verstoorder van

In ’t midden van dit jaar 1634. is
s lands ingezetenen geweest was; daar
D. Helmichius hier overleden, en D. het de Inlander dog alleen maar tegen den

stede ver-

Heemstede van hier, waarschynelykst na

trokken.

Banda, vertrokken

III. DEEL.

Heer Landvoogd had, meinende, dat die
den Predikant daar toe last had gegeven.
C

ver-

keerd

alle de vorige Predikanten, en ook hy kend, om, zoo hy voorgaf, altyd het
tot dien tydtoe, daar te vergeefs gearbeid getal der gevangenen van ieder dorp, en
hadden, dat hem ook aangezet heeft ook ’t getal der Schoolkinderen, zoo in
langer, als hy anders gedagt had, in Am- ’t byzonder, als in ’t geheel, te konnen
boina te blyven

Ver-

In

0
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In’t jaar 1636. quam hier D. Daniel

1676.

Sonneveld om D. Heurnius te vervangen;

D. Son-

hoewel hy toen nog niet vertrok

neveld

hier, en
D. Ver¬
tregt

In dit zelve jaar vertrok D. Vertregi
zoo in de Batavische Kerkvergadering

van den yden Augustus blykt) uit Amdienst op- boina, alwaar hy met opschorting van
buiten

gezon¬

den.

steund, en dat daar over aan dien Heer 1636.
Landvoogd met ernst geschreven mogt
werden.

Den 8sten September gaf de Heer D. VerGysels in Kerkenrade op Batavia te ken- tregt

nen , dat zyn Edelheid (de Heer van

hersteld.

Diemen) en de Heeren Raaden van Inzyn dienst gestraft was, hoedanig hy nu dien, begeerden, dat alle de broederen
overquam. Hy was toen al Taalkundig, Predikanten, en ook D. Vertregt, op
alzoo hy ook naderhand zoo op Batavia die dag ten vyf uuren (na de middag )
den 15den September by die Kerk
besluiten klaar te zien) gebruikt is.
In zekeren brief wierd zeer over het

voor haar Edelheden komen zouden, om
over de zaak van D. Vertregt uitspraak

te doen, die te dier tyd volkomen in zyn

menigvuldig panggajen op de Coracora’s, dienst hersteld is.
als ook over ’t schelden der Hollandsche

In’t laatst van dit jaar schreef de

Bedienden, die den Inlander zeer qualyk

Kerkenraad van Amboina om nog een

handelden, en ’er ook wel opssoegen; Predikant, of Krankbezoeker.

doch geenzins geklaagd over ’t opschry-

Zeer gevallig quam ook D. Jan Jans- D. Prise-

ven der naamen, door D. Vertregt uit zoon Priserius dit jaar in Amboina, zynde

een Christelyk en goed inzicht gedaan
waar uit dan bleek, dat het eerste, maar
niet dit laatste, de ware oorzaak van ’t

jus ge-

in Augustus met cen Coracora van ’t ei vangen
genoland Key, om de Suid-Oost gelegen, en
onder Banda behoorende , na ’t dorp

wegloopen der Inlanders was. Waar op

Ameth op Noessa Laoet gedreven, al-

de Kerkenraad van Batavia ook besloten

waar hy met zyn twee Soldaten (die

mCL.

men een Predikant op tochten van gevaar mede geeft) en zyne Panggajers
en zitting in Kerkenrade, by haar Edel- in schyn van vriendschap van hen
eerst aan land gelokt zynde, vrymoedig
heden te verzoeken.
Egter oordeelde de Batavische Kerken- aan de wal ging, alzoo hy niets quaads
raad billyk de Kerk-ftraffe, over D. aldaar vermoede; dog de afgevallene en
had, de herstelling van D. Vertregt in

zyn dienst, als ook omtrent zyn inkomen,

Vertregt geoeffend, in opzigt dat hy ze

trouwlooze Noessalauwers (die dit al

meer gedaan hadden) voegden by haren
van den Kerkenraad, aangeraden had, afval nog deze schend-daad, dat zy al dit
kere Inlandsche vrouw, buiten kennis

om met de Amboineczen ten Avondmaal

Euege

volk aan Kimelaha Loehoe overleverden ;

te gaan, waar omtrent zy ook goedvon-

zonderende alleen (om te toonen, dat 'er

den hem te vermanen, in het toekomen-

nog een kleen vonksken van Chrisselyke

de voorzigtiger te zyn.
Ook beslooten haar Eerw. toen verder

liefde by hen overgebleven was) den
Predikant uit, dien zy wel niet mede

aan haar Edelheden te klagen , dat de

overgaven, maar egter alles, wat hy by
Heer Landvoogd, Jochem Roelofszoon zich had, tot zyn boeken toe, afnamen,
van Deu Deutecom in Amboina openbaar, en voor
zettende hem zoo, van alles beroofd, by
tecom.
alle man in het Kasteel, D. Vertregt den nacht op het strand van Papero, op dat
over den

Heer

2asten October des voorleden jaars, voor

hy (een groote genade) aldus by de onzen

een Judas, een Vleesch-dief, een Woe¬

op ’t eiland Honimoa zou konnen ko¬

keraar, en zoo voorts, uitgescholden had. men. Zoo dat 'er door dit toeval nu
Daarbeneven was zyn Ed. den 11den vier Predikanten te gelyk in Amboina
November daar aan met een verstoord

waren, hoewel zy nu zeer weinig vrugt

gemoed in de Kerk komen loopen, om

konden doen, alzoo het in dit jaar by

te hooren (zoo by zeide) en zelf te

den algemeenen afval der Amboineezen

komen zien, wat de Kerkenraad ’s Son-

onder den Heer Landvoogd van Deutecom

diens barze regeering zy niet verdragen
de Commissaris Politycq ’er behoorlyk konden) zeer slegt met den staat der Slcchte
bygeroepen was; ook schold hy, in Kerken, en met den Godsdienst in Am staat der

dags te bitsjaaren had, niettegenstaande

t bywezen der Ouderlingen, en zoo boina gesteld was, waar uit dit dan ool Kerke
luid, dat het iedereen hooren kon, de zeer licht te denken is, alzoo niet alleen hier.
Bedicnaars des Goddelyken Woords al- alle die van Leytimor na ’t gebergte
daar voor ontstichters uit, ’t geen tot vlugteden, maar ook onzen Godsdienst
groote ontstigting en veragting van den geheel en al lieten varen; alleen die van

Godsdienst gestrekt had; waar over haar

Kilang uitgezonderd, die wel mede van

Eerw. goedvonden haar Edelheden te

ons afviclen maar egter volstandig by

verzoeken, dat zulken gedrag der Heeren

onzen Godsdienst bleven, gelyk zy ook

Landvoogden in ’t toekomende voor- in de vorige tyden, wanneer Kimelaha
gekomen, den Ambonschen Kerkenraad Laulata in’t jaar 1558. de Christenen
in billykheit gehandhaafd, en onder- onder de Regeering der Portugeezen
ver-
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aar verzoenden, zoo is het zeer licht te 1638.

1636. vervolgde, diergelyke bewyzen van vol

standigheit in 't Christen Geloove gege- bedenken, dat dit hen merkelyk (als zy
ven hadden.

t al recht met ons meinden) moet ver-

D. Heurnius had zyne verlossing geheel agterd, en de weinige kennis, die zy
en al aan zyn Edelheid gesteld; weshal

nog van onzen Godsdienst hadden, zeer

ven die van den Batavischen Kerkenraad

veel moet verminderd hebben.

In’t jaar 1638. had men aan het Geya
goedvonden zyn Eerw tot langer verblyf
Kasteel zelf een levendig bewys, dat de van den
in deze gewesten te verzoeken.
zieken
De Krankbezoeker, Burchard Lub-

bertzoon, die na vier jaaren verblyf in

Inlanders zeer weinig in onzen Gods- Koning
dienst toegenomen hadden, en nog van Soya.

Amboina op Batavia gekomen was

vol van Heidensch bygeloof waren, al-

quam daar (zoo den 13den October dezes

zoo de Koning van Sova, Laurens de

jaars bleel ) met deze getuigenis, dat hy

Sylvz, zeer ziek geworden zynde, die

het daar wat slegt gemaakt had, waar

van zynen huize een man van Amblauw

over hy op Baravia ook voor een tyd huurden, om door dien Wicchelaar den
buiten dienst gesteld, en goedgevonder

genen, die deze vreemde ziekte van dien

Koning veroorzaakt, en hem betooverd
Den 2den December bleek in Kerken had, te ontdekken; waar op die WicD. Leeuwius met rade van Batavia ook dat D. Lecuwius chelaar, wetende , dat die Koning en
de Pati geen goede vrienden waren,
zyn Edel¬ met zyn Edelheit van Diemen na Amwierd, dat hy na ’t vaderland gaan zou.

heid herwaards

gezon¬
den.

In ’t jaar
1637
vertrok-

ken D. D.
van den

Houten

boina (dog niet om daar te leggen) ver
trek ken zou.

ten eersten den Pati van Soya maar
noemde.

De Heer Landvoogd, Johan Ottens,

In ’t jaar 1637. vertrokken D. D.
Marinus Gideonszoon van den Houten en

toonde aan hen wel de valschheit van die

Jan Janszoon Priserius, van hier, de konst; dog zy hielden egter zeer onstuimig by zyn Ed. aan, om den Pati gevangen te zetten, dat zyn Ed. uit reden
By de komst van D. von den Houten van Staat, doen moest, dog hy zette

eerste na Batavia, en de laatste na zyn

eigen gemeinte van Banda.

en Prise-

aldaar bleck den 13den July de slechte ook den Wicchelaar gevangen; waar op

Hus.

stand van de Kerken en Schoolen van die Koning den 24sten December in dit

Ambon, alwaar de meeste Christenen

aar nog quam te sterven.

Was het zoo slegt by de grooten gezich by dezen afval zeer verloopen had- steld, zoo kan men wel zien, dat het
den) afgeschaft waren, en eenige Krank by de minderen niet beter, maar nog

afgevallen , achtien Schoolmeesters (die

bezoekers zich zeer qualyk gedragen hadden. Ook verzogt D. Heurnius nu zeei

ernstig om zyne verlossing.
Het afzetten der voornoemde Meesters

veel erger , en vooral op de buitenplaatzen geweest is.

In dit zelve jaar vertrok ook D. Heur- D. Heurnius, na vyf en een half jaar hier gele-

nius na

Batavia.
was in den grooten Landraad den 16den gen, en aan de Kerken van AmboinMai des jaars 1637. door den Heer van wel den meesten dienst toen (alzoo by zeer

Diemen niet alleen op Leytimor en aan

de overzyde, maar ook in de Uliassers.
gedaan, met verdere last, dat een iege

Taalkundig was) gedaan te hebben,
weër na Batavia, en verscheen den 2ysten
September met een loffelyke getuigenis

lyk, die zyn kinderen voortaan wilde zoo van den Kerkenraad, als van de
laten schoolgaan, hen aan het Kasteel Heeren Landvoogden van Deutecom en
zenden kon; ’t geen zekerlyk iedereen Otiens (onder welke hy gelegen had)
niet zeer gelegen quam. Ook wierd toen in den Kerkenraad aldaar, alwaar zyn

by zyn Edclheid goedgevonden te ver-

Eerw. den 11den October daar aan ook

bieden , dat geen Predikant voortaan

een loffelyke getuigenis van het gedrag
van D. van den Houten in Amboina gaf-

eenige opschryving zou hebben te doen.
De menigvuldige oorlogen met de
Amboincezen, die men op ’t eiland Am
boina, als ook op de eilanden Oma,

Noessa Laoet, &amp;c., alomme waarnemen
moest, deden omtrent de zaaken van den

Godsdienst by alle de Christenen aldaar

een groot nadeel, en schoon zich veelen
daar na met zyn Edelheid, ten deele

door dwang, ten deele uit vreeze, en
ten deele ook geveinsd (gelyk die van
Noessa Laoet weër deden, terwyl zy

Hoe het D. Sonneveld maakte, die D. Son-

nu nog maar alleen hier bleef, blykt myneveld

nergens, zelf ook niet, of hy zich in de Taalkundig.
Maleitsche Taal zedert zyn komst hier
geoeffend had, hoewel het zeer waarschynelyk was, dat hy het Maleitsch

toen al zal gepredikt hebben, gelyk
my naderhand gebleken is, dat hy in

t jaar 1642. in die Taal prediken
Zou.

In ’t jaar 1639. kreeg zyn Eerw. hier

boden te gelyk aan den Kimelaha zon D. Priserius nog by zich, een man die
den, om hem kennis te geven, hoe zy vry wel in de Maleitsche Taal geoeffend

met ons vrede maakten) nog in dit zelve

was.
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Uit een brief van die van Amboina

Ook was D. Sonneveld van Batavia dit- 1643.

aan die van Batavia, den 1yden October jaar na Ambon en Ternate gezonden,D. Sonneveld na
daar in Kerkenrade gelezen, bleek, dat om beide deze Kerken eens te gaan be¬
Fernate
zichtigen,
en
van
zyne
bevinding
op
die van Oelat en Siri-Sorri weer ter

Oelat, en

Kerk, en hunne kinderen weer ter

Siri Sorti

School quamen.

In’t jaar 1640. waren D. D. Sonneveld,

en Priserius, nog met hun beiden hier,

Batavia bericht te doen gelyk zyn

Eerw. den gden October aldaar dede

Dit jaar vertrok D. Backus van hierOok D.
ook na Ternate, zoo dat hier weër maarBackus.
D. D. Brund, en Poutkasen, bleven,

dog de laatste (zoo den 1oden November
in Kerkenrade van Batavia bleck) had dat immers onder zoo grooten getal van
Heidenen, Mooren, en naam-Christenen
zyne verlossing verzogt om zyn vrouw

als men hier had, niet veel helpen kon.
In November dezes jaars schreefde Een
Maleitsch
In dit zelve jaar in October verzogten Kerkenraad van Batavia aan die van Am-

te gaan haalen, dat hem toen toege
staan is.
Die van
Caybobt
verroe-

ken Chri
sten te

werden.

Dictiona-

die van het dorp Caibobo op Ceram om
cenige bezetting, en om een School¬

meester, om in onzen Godsdienst onderwezen te werden, dat men hen toezeide;

er.

In’t jaar 1641. quam hier als Predi-

van die
van Ema

ontdekt.

rium, &amp;c
doo

Dictionarium, en een Kerkelyke orde die van
Bata via
geliefden te maken, om naderhand eens
van hier

Duitsch Dictionarium daar van op

ver zogt.

te

stellen.

kant D. Jan Janszoon Brund; om D.

In’t jaar 1644. is 'er niet van belant

Priserius, die nu vertrok, te vervangen,

omtrent het Kerkelyke voorgevallen

hoewel zyn Eerw, ook in dit zelve jaar,

maar in ’t jaar 1645. plaatste de Hec
Demmer op Caibobo den Predikant L

deg maar voor een spring-togt, na Bata-

Afgodery

is) dat die van Amboina een Maleitscl

dog nog wat uitstelde, om eerst by 1 een volkomen Portugeesch, Maleitsch
halen van de koppen hunner vyanden Zinkams (dat is, Formosaansch cn
bewyzen van hun trouw te doen zien.

D. Brund

boina (zoo den yden November te zier

D. Brund
op CayLobo

geplaatst.

via ging, zoo dat D. Sonneveld toen al-

Brund in November met twee School-

leen hier geweest is.

meesters, om eens te zien wat op hun

In dit zelve jaar wierd door Meester
Thomas Rodrigos, een wakker man onder

menigvuldig verzock volgen zou; dog

de Inlanders, en die in de School zeer
veel dienst gedaan heeft, aan ons ont-

Heidenen, of Christenen, waren, onder-

daanen van den Koning van Ternate

dekt, dat die van Ema een afschuwely

bleven, waar op de oude lieden ( die de

waarschoude hen dat zy egter, ’t zy zy

ken Afgod, meest na een Verken gely- Ternataaren alleen maar moede waren,
kende, in ’t gebergte van oudsher ver

en daarom nu Christen wilden werden,

borgen, en tot nog toe gediend hadden,

gelyk ’t verzoek van bezetting van ons

waar aan te bespeuren is , wat voor

te mogen hebben, daar op maar alleen

Christenen zy, en dat zy nog Afgoden- zag) vlak uit antwoordden, dat zy dan
dienaars in hun hert waren.

liever by hunnen ouden Duivels-dienst

Men nam dien man, alzoo zy hem

blyven wilden; dog, na een halven dag

doodelyk hateden, daar van daan, en hy

beradens, stonden zy echter toe, dat de

wierd als Schoolmeester aan het Kasteel
gelegt

eugd zou mogen enderwezen werden.

egter leed het nog lang daar na veel

In’t jaar 1642. vertrok D. Sonneveld tegenstribbeling, eer 't Christendom daar
van hier na Batavia, en wierd toen door doorgebroken is.
D. Johan Claaszoon Backus (die uit Ter¬

De ouden zeiden, dat zy te oud wa-

ren, om nu te leeren, en dat zy dierhaleersten bleck uit een Batavisch Kerkelyk ven Heidenen zouden blyven; dog zy
besluit van den 26sten Mai klaar, dat hy gaven ten eersten twaalf van hunne zoonate hier quam) vervangen; en van den

den inlandschen dienst daar waarnemen

nen aan den Predikant , die daar eenigen
tyd bleef, om hen te onderwyzen.
sluit van den Ssten November.
In April van dit jaar 1645. wierden
In dit zelve jaar in December verzog- er drieentwintig gedoopt, en de oude
zou; en nog wel zoo klaar, uit een be¬

Nieuw
verzoel

ten die van Caybobo aan den Heer Land-

lieden quamen neerstig om de Predikatie

der Caybobers

voogd Demmer, toen aldaar by hen

van D. Brund, die nu al Maleitsch predikte, te hooren. Ook stonden zy toe,

zynde, weër om een Schoolmeester;
om een
Meester. hy beloofde hen ’er een te geven, mits
dat zy eerst van ’t gebergte op ’t stranc

dat de onzen hunne Duivelshuizen af-

breken zouden, dat toen egter niet ge-

zouden komen woonen; maar daar quam schied is.
Zeker Meester, Christiaan Spelt be- Afgod op
voor dien tyd niets van. Dit jaar was
ook D. Brund weër hier gekomen.
roosde in dit jaar die van Ameth var Ameth

In’t jaar 1643. is D. Henrik Pontkasen, een Afgod, in de gedaante van een oude ontdelt.
van Wezel, hier als Predikant ver- vrouw, die zy tot dien tyd gediend
hadden.
scheenen.
In
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In dit jaar bragt de Heer Demmer die 1645.

van Oma en de Uliassers daar toe, om

Alaig, en de Predikanten weer opgerigt, en velc hunne Meesters voor de helft te betalen;

die den Tulband weër aangenomen had¬ en dat volgens last van Batavia, alzoo de

Liliboy,
wcèr

den, smeten die in ’t vuur, en verbrand-

Mooren dat geheel aan hunne Meesters

den.

den den zelven ; dog zeven of agt huisgezinnen, die Moorsch bleven, wierden

hebben, dog zy, die den Godsdienst maar

’t Getal

voor een Hofdienst, en den Schooldienst
buiten het dorp geplaatst.
In dit jaar (zoo den 16den October in voor een zware slaverny houden, waren

cmisten
gewor¬

der

Kerkenrade van Batavia bleck) waren

Schoo¬

deden. Hy wilde dat ook heel gedaan

bezwaarlyk tot het betalen van de helft

hier, volgens schryvens van den gden te brengen.
Ook had
Scptember, drieendertig Schoolen, der-

len.

tien honderd kinderen in de zelve, en

D. Brund een Vrage-boekje
in 't Maleitsch opgesteld, 't wolk die

zeven honderd tweeentwintig kinderen van Amboina toen verzogten , dat
in dit zelve jaar gedoopt, behalven nog overzien , en na ’t vaderland gezondrieenzeventig volwassene, die op hunne den mogt werden, ten einde het aldaar te drukken, en men verkoor D.
belydenis aangenomen waren.

Men had van hier om nog een Predi-

Backus om dit over te zien, dog wat

kant van Batavia verzogt, dog zy had-

daar verder van gekomen zy, is my on-

den geantwoord, dat zy nu geen stof aan

bekend.

de hand hadden. Ook verzogten zy in

D. Pontkasen was door D. van denD. Pont-

October weër een Predikant, en drie Houten, als zynde de oorzaak van zekere

kafen

Kranlbezoekers, een voor ’t eiland Oma,

geschillen, op Batavia aangeklaagd ; dogt’onrecht

een voor ’t eiland Honimoa, en een om

by zekere getuigenis bleek het tegendeel

beschul¬

digd.

den Krankbezoeker Nolf aan ’t Kasteel aan haar Eerw.
te verlossen.

TWEEDE HOOFDSTUK.
vOm. Pontanus bier, en D. Brund na Caybobo. D. Pontkasen buiten dienst.

DDie van Caybobo beloven beterschap. Roemalkay verzi imd. Amahey, Makariki, en Swauko werden Christen. D. Pontkasen weer hier. De Heer Vlaming een

deftig Voesterheer der Kerke. D. Pontkasen weër na Batavia Godslasteraar verbrand. D. Brund op de Hongi-tocht. De Euangelien, &amp;c. i: Holland gedrukt.
Holalihoe verzoekt Christen te werden. D. Brund roeid de Afgodery op Soya uit.
Gaat voor een spring-togt na Batavia. D. Brund van Batavia weer hier, en zyn dood,
Jan Pays, een groot verrader. De Heer Vlaming ’s yver. D. Hartong hier. En D.

Appeldoorn. Verdere afval der Caybobers. Geschil van D. Hartong met D. Appeldoorn. Caybobo weér verbrand. Deftig voorbeeld van de Heer de Vlaming.

D. Rogerius bier. Jan Pays gestraft. D. Hartong na Batavia. D. Ringius bier;
deg D. Brouwerius na Batavia opgezonden. De Catechismus in 't Maleits van D.
Dankaarts geprezen. Hard bevel harer Edelheden. D. D. Ongena , Abbema,
en D. Warmeloo komen hier. Die van Way over Afgodery gestraft. Macassaaren
gedoopt. Hoewamoheleezen Christen geworden. In’t jaar 1657. hier weër D. Brouwerius, en D. Burum. Buiten-voordeelen alleen de Taalkundigen toegelegt. Haar
Edelheden verbieden nieuwigheden omtrent den Godsdienst in te voeren. De Taal-

kundige D. Brouwerius na Batavia. Wat door zyn Eerw. al is vertaald. D. Burum
ook vertrokken. D. Ringius overleden. De Taalkundige D. Spiljardus hier. D.
Brougbron op Honimoa. Kerk verbrand. En ’t verzenden der Predikanten aan de
Regeering door de Heeren Zeventienen gesteld. De buiten-voordeelen en meer andere
zaaken afgeschaft. D. Burum weër hier. ’t Getal der Predikanten in Indien

D.

Brougbron buiten dienst. D. Burum leerd Maleits. D. Spiljardus had Ternate
bezogt. Eisch van Kerk- en School-behoeften.

1646.
D. Pontanus
hier, en

WN’t jaar 1646 quam hier D. Joan¬ Caybobo, om daar het Duivels-huis

1646.

nes Pontanus, van Leiden, als Pre- of den Heidenschen Tempel, gelyk toen
dikant, zoo dat zy nu met hun ook geschied is, te verbranden.

D Snd A¬ drieën hier waren.

Den 28sten Mai dezes jaars bleek op D. Pont-

In dit zelve jaar ging ook D. Batavia in Kerkenrade, en vooral denkasen

na Cay-

buiten
bobo. Brund met eenige Gevolmagtigden na 22sten October, dat D. Pontkasen erger- dienst.

G

lyk
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lyk leefde: want hy op den laatstgemel¬ Ook zette zyn Ed. de Orangkaja ’s zeer 1647.

1646.

den dag buiten dienst op Batavia ver-

sterk aan, dat zy hunne vrouwen en

scheen, met een verzoek van die van

kinderen neerstig zouden doen ter Kerk

Amboina, van hem niet weër derwaards gaan, gaande hen met een goed voor-

te zenden ; dog den 3den December
blykt klaar, dat die van Batavia hem er

beeld voor

Zyn Ed. bezogt ook zelf in perzoon

weer na toe zonden, gelyk hy 'er ook de dorpen in het gebergte met twee
gekomen is.

Predikanten, zoo om zelfs kennis van

Die van

In dit zelve jaar begon den yver van den staat van de Kerken en Schoolen te

Cegucht

die van Caybobo merkelyk te verflaau- nemen, als ook om aan de Inlanders te
wen , ook verschaftten zy hun School-

toonen , dat hem de Godsdienst, en

meesters geen onderhoud, volgens ge-

deszelfs welstand , ter herte ging; dat

woonte. Men zond ’er dierhalven eerst ook merkelyk diende, om de Predikanden opper-Koopman Macquelyn na toe,
om order te stellen. Naderhand bezocht

ten meer lust, als te voren, in hunnen

hen D. Brund met eenige leden van den

dienst te doen krygen, alzoo zyn Ed.
nu zelf zien kon, wat de dienst van een

Kerkenraad; dog vond haar weer geheel

Predikant daar al medebragt, en hoe

en al tot den Duivels-dienst vervallen ,

veel werk ’er aan vast was, om het wel

gelyk zy in vyf maanden ook zevenen- te doen.
In’t jaar 1648. vertrok D. Pontkasen
zestig van hunne kinderen tot dien dienst
overgegeven hadden. Egter bragt hy

Beloven

D. Pont-

van hier na Batavia, hebbende het zoo kasen
weër na

het door zyn onderwys weër zoo verre. gemaakt, dat men zyn ergerlyk gedrag
dat de Orangkaja ’s voortaan beloofden zelf in Holland reeds wist.

beter-

schap.

Bata via.

volstandig by het Christendom te zullen
In dit zelve jaar wierd, door last vanGodsblyven, gelyk zy in zyn Eerw. bywezen den voornoemden Heer Landvoogd, een lastaar
zelf hunne meeste Duivels-huizen af- afvallig Christen, op Ihamahoe gevatverbrand.
gebrand, en zedert veel yver betoont

zynde, ons door Madjira overgeleverd,

hadden.

en over zyne zeer Godslasterlyke woor-

Roemakay toonde zich nu mede ge-

Roema¬

negen om Christen te werden; dog dat

kay ver¬

wierd toen, ’t zy by gebrek van Leeraars,

zuimd.

den , tegen de Heere Jezus Christus uitgebraakt, verbrand.

Ook leefden de Christenen en Mooren

of uit een verkeerde zuinigheit, ver-

op Siri-Sorri zeer slordig, want de
zuimt.
Christenen hielden Byzitten, op zyn
Die van Amahey, nevens die van Moorsch, en hunne Wyven liepen weër
Amahey
Makariki en Swauko verzogten in De- by de Mooren; waar tegen vooreerst
Makariki, en
cember het zelve, ’t geen haar ook toe
niet anders te doen viel, dan die gene,
Swauko
gezegt, gelyk ook in Maart van’t jaar die men betrappen kon, streng te
werden

1647. twee Predikanten en een School¬

hristen

D. Pont.
kasen

weërhier.

straffen.

meester, om hen te onderwyzen, hen

In dit jaar nam de Heer Vlaming

toegezonden wierden, alzoo D. Pontkasen
nu hier van Batavia, dog zonder getui-

de Hongi togt na Ceram ook D. Brunc

genis van zyn gedrag , weërgekomen

D. Brund

OI

op de

Hongi-

mede, om te zien, hoe het daar metde

tocht.

Christenen stond, en welke dorpen ver

was; hoewel die van Amboina in dat der tot ons wilden overkomen
zelve jaar al weër om een ander in zyn
Die van Amahey vorderden nog redeplaats verzogten
lyk; dog die van Elipapoetch en SepIn deze tyd raadde Kimelaha Madjira hadden nog geen genegenheit tot het

die van Caibobo sterk af, ja verbood

In dit zelve jaar wierden in Holland,
door den yver van de Heer Pieter de Car

Thomas Rodrigos eenigen tyd herwaards
die hen zeer in toom hield, en deed vor-

pentier, gewezen opper-Landvoogd var &amp;c. in
Indiën, en toen Bewindhebber der Oost- Holland

deren

De Heer
Vlaming
een deftig
Voester

heer der
Kerke.

Christendom.

hen, 't Christendom verder aan te nemen; dog D. Pontkasen bragt Meester

Indische Maatschappy ter Kamer Am

De Euangelien ,

gedrukt.

De Heer Landvoogd de Vlaming van

sterdam, de Euangeliën (van welke de

Outshoorn, die veel goede dingen instel¬

Heer Albert Ruil, Mattheus en Marcus,

de, was ook een goed Voesterheer van

en de Heer Johan van Hasel, gewezen
bestierder van Patani, Lucas en Joannes,
overgezet hadden) en de Handelingen der
Apostelen , door D. Heurnius vertaald,

de Kerk alhier.

Hy bezorgde dat ’s Konings Slaven
onderwezen, en bequaam gemaakt wierden, om gedoopt te werden. Ook

( waar by eenige Lofzangen en Gebeden

wierd, door zyn Ed. toedoen, D. Brund
in ’t laatst van dit jaar als eerste vaste

zyn) gelyk kort daar na, of in dat

Predikant (alzoo 'er D. Rogier Henrikszoon, en D. Heurnius, maar voor een

zelve jaar ook de vyftig Psalmen, door
den zelven Heer van Hasel, en de honderd andere door H. Heurnius vertaald,

tyd waren) op ’t eiland Honimoa gelegt. en de veertien Predikatien van D. Wiltens ,

VAN DEN CODSDIENST.
1648. tens, na dat zy alledoor D. Heurnius eerst
overzien, en verbeterd waren, tot Amster-

dam, by Paulus Matthyszoon gedrukt.
Op Caybobo aarselden zy weer sterk,
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De bedienden van den Koning van

1640.

Ternate, nu en dan in Amboina komende, en jaloers, dat 'er op Ceram deze en

gene dorpen om het Christendom ver-

hangende gelyk bevorens, al weder zogten, schaamden zich niet den wakkeren Heer Landvoogd, de Vlaming,

hun ouden Duivels-dienst aan, en het

dorpic Peylissa weigerde volslagen Chri- by Koning Mandarsjab met veel leugens
sten te werden; dog om dit vorder ver- zwart te maken, voorge-ende, dat zyn
val te beletten, wierd ’er een boete van Ed. ’s Konings onderzaten, Mooren,
twee honderd Perolen voor de Orangka- en Heidenen, dwong om Chiisten te

a ’s, en honderd voor den gemeenen
man, die zich weër tot den Duivels-

Holalihoe ver¬
zoek

christen

te werden.

roeid de

Afgoder
op Soya

uit.

Omtrent beide was dit vlak tegen de

dienst begeven zou, opgesteld.

waarheit; zyn Ed. had niemand oit daar

In dezen tyd verzogt ook het dorp
Holalihoe, op ’t eiland Oma, om Chri-

toe gedwongen; maar wat de Heidenen

sten te werden, zeggende, dat zy, zedert de tyden der Portugeezen nog eenige
geheugenis daar af hadden, waarop hen

van zyne voorzaaten in eenige verbonden

betrof, die dezen Koning, nog geen

ons verboden, of uitgezonderd hadden,
van ze niet te mogen bekeeren, waren

naderhand een Schoolmeester toegezon- die Christen geworden, het was alleen
op hun verzock geschied.

den is.
D. Brund

werden.

Die van Amahey verzogten den Heer
In’t jaar 1649. ging D. Brund ook
met eenige Ouderlingen na het dorp de Vlaming nu weder zeer ernstig om het
Soya in ’t gebergte, en verbrandde het

Christendom. Zyn Ed. prees hunnen

aloude offerhuisje, daar in die van Soya yver, verblyd zynde, dat hy, by zyn
aanwezen aldaar van Meester Francisco
tot dien tyd toe hunne Afgoden,en
Duivels gediend hadden; ook kapte hy

Mole (oorspronkelyk van Nova Guinea,

het Bamboes-bosch daar omtrent,

en naderhand lange jaaren opper-Mee

al

mede tot dien dienst gediend hebbende

ster op Honimoa, en eindelyk nog
Orangkaja op Siri-Sorri geweest zynde,
of groote verglaasde water-pot weg, vernam, dat 'er weër een goed getal
van welke zy geloofden, dat, als Radj- nier in staat gebragt was, om gedoopt te
Soya met een van die Bamboes-houtiens werden.
Den 9den December verzogten die van
daar maar cens inroerde, na dat hy een
om, en nam de beroemde Martavaan.

witten Haan aan zynen God geofferd had,

Elipapoetch ernslig om het Christendom,

er dan aanstonds sterke regen op volgde;

en ten dien einde ook van een Mecster

dienende dit al weder tot een klaar be-

wys, hoe slecht het nu, na byna een
halve eeuw arbeidens , nog met deze
Ambonsche naam-Christenen, die nog
volslage Heidenen waren, stond. Een
zaak, waar over men zich niet te ver-

wonderen heeft, alzoo in zoo grooten

Ln
voor een

spring.
togt na

Batavia.

voorzien te werden, waar op hen een
Predikant, en Meester, door den Heer
Landvoogd toegezegt, dog te gelyk ook

belast wierd, zich daar wel op te beden-

ken; dog zy bleven by hun verzoek volharden.

In’t jaar 1650. is D. Brund van Bata- D. Brund

Ocgsl tot nog toe te weinig arbeiders via weer hier gekomen, dog zyn Eerw
is niet lang daar na komen te overlyden;
gebruikt waren.
Ook vertrok deze Heer Brund in 't een groote slag voor ’t Christendom
laatst van dit jaar voor een springtogt na
Batavia, waar hy den yden October

met eenige Maleitsche Vraag- en Gebe¬
den-boekskens, door hem en D. Heur-

alhier, alzoo zyn Eerw. een zeer Taal-

van Bata-

via wecr
nier, en

zyn dood.

kundig en yverig man was, die zeer
veel lof door ’t werk van zyne bediening,
en door zynen yver in ’t uitroejen van de

nius, benevens de Catechismus van Bou-

Afgodery, en Duivels-dienst alomme,

ma , door Meester Christiaan Spelt over-

verdient heeft.

gezet verscheen, verzoekende uit naam

Met een woord moeten wy hier ook Jan Pays
aanhaalen , dat Jan Pays , weleer Ge- een groot

van den Ambonschen Kerkenraad, dat

die mogten nagezien, na ’t vaderland
gezonden, en daar gedrukt werden.
Men stond zyn Eerwaardens verzoek toe,
men verkoos D. Roman, om die schriften
na te zien, en men vond den 22sten No-

vember goed zyn Eerw. aan te zeggen,

heimschryver van den Landraad geweest,

en door al te groote Staats-zucht tot

Orangkaja, of Hhoekom van Hative
verheven, dog wel eer in de kennis van
de gronden onzes Geloofs zoo verre gevorderd geweest, dat hy menigmaal als

dat het in ’t toekomende niet noodig Proponent (byna de eenigste uit de Amwas haar overgezette schriften uit Am-

boineezen, die ons voorkomt) gepredilt

boina herwaards te zenden, maar dat zy

had, niet alleen alle deze welgelegde

die zelfs nazien, en ze dus na ’t vaderland zenden konden.

kregene kennis en gaven met voeten trad,

gronden varen liet, en zyne groote vermaatr

Verrader.
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maar ook zelf zooverre nu vervallen was, Erf-zonde hadden, over ’t welke zy het 1652.
dat men klare blyken had, waar by hy oordeel van dien Kerkenraad verzogten;
toonde Moorsch in zyn hert te zyn

vaar op den 1oden January daar aan

(gelyk hy nu en dan ’s avonds ook wel t gevoelen van D. Appeldoorn verwormet een Tulbant om ’t hoofd liep en

ven is.

voorgenomen te hebben alle de Hollanen zich zelven tot Koning van Amboina

In’t jaar 1652. quamen hier D. Philippus de Vriese, en D. Daniel Brouwerius,
ils Predikanten; dog D. Appeldoorn ging

of een deel des zelfs, op te werpen;

buiten dienst na Batavia op.

waar over hy ook (gelyk wy reeds getoond hebben) gestraft is.

In dit jaar wierd Caybobo weder door aybobo
de onzen in brand gestoken; dog al deze vcerver¬
noejelykheden des oorlogs veragterden brand.

ders omhals te brengen, of te verdryven,

In dit jaar quamen ’er al weder klagten
in over die van Caybobo, en hare veragtering, en verflaauwing in den Gods¬

D. D.
3rouwerius en

te Vriese
ner.

de zaaken van den Godedienst niet wei-

nig. Aan ’t Kasteel ging alles door de
dienst. Men beschuldigde hen, dat zeker goede voorzorge van den oeer de Vlaming
Hatan, of Duivels-Priester weer vyf nog redelyk; ook cing hy hen allen mer

Destig
vOO1¬

beed van
de Heer

Orangkaja’s verleid, en bewogen had, een zeer goed voorbeeld voor, belastende de Vlaom hun kinderen uit de School te ne- alle zyne mindere bedienden dat te vol- ming.

men, en in hun Duivels-huis te be¬
stellen.

De Heer
de Vla
mings

yver.

De Heer de Vlaming zond 'er ten eer-

gen, en yverig niet alleen ’s Sondags in
de Kerk te komen; maar ook de Gebe¬

den-stonden by te woonen, over welk

sten eenige Soldaaten na toe; maar zoo

laatste, door een Kapitein verzuimd, en

als die Priester hen aankomen zag, stak
hy zynen Marel, of Tempel, zelf in

alwillens nagelaten, hy den zelven, om

brand, maakte een groot geschreeuw

Batavia opzond.

en vlugtte met de kinderen in het bosch;

dog men nam twee van de voornaamste
Orangkaja ’s zoo lang gevangen, ter tyd

de schrik in de mindere te brengen, na
In ’t jaar 1653 quam D. Jacobus Ro- D. Roge¬
rius hier.

jerius hier als Predikant.

In dit zel-e jaar plaatste de Heer de

toe dat die kinderen weer voor den dag

Vlaming de Christenen van Caybobo,

gekomen waren.

om hen tegen Madjira ’s aanslagen te

In dezen tyd schonk Koning Man-

dekken, op Loehoe. Ook verzogten

darsjah al de Christen-dorpen, onder zyn die van Siri-Sorri , op Honimoa, nu
gebied op Ceram staande , aan de E. mede om Christen te werden.
Maatschappy.
D. Hartonghier.

En D.

Ook is D. Henrik Hartong in dit jaar
hier als Predikant gekomen.
In ’t jaar 1651, quam hier ook D. Pe¬

In dit jaar wierd Jan Pays, van wien Jan Pays
wy te voren spraken, als een Landver- gestraft.

rader, en valsch Christen, onthalst en
gevierendeeld

Verdere

trus Appeldoorn; dog D. Pontanus vertrok
In October wierpen honderd Mooren
na Batavia. Of deze laatste Heer Taal- van Nollot, op Honimoa, ook hunne
kundig geweest zy, blykt my nergens, Tulbanden met veel veragting tegen de
hoewel ’t egter waarschynelyk is, alzoo grond, verbrandden de zelve, en verzyn Eerw. hier vyf jaaren gestaan had.
zogten in de gronden van onzen GodsIn dit jaar zyn zeer veel moorderyen dienst onderricht te werden.

afval der

door den opstand van Kimelaha Madjira

Caghe

aangerecht, en verviel het Christendom

In ’t einde van dit jaar vertrok D
Har tong van hier na Batavia, alwaar hy

op Caybobo meer, dan te voren, ja de

den 1oden November een zeer onnoozel Batavia.

Appel¬

doorn.

bers.

Harong na

Heidenen aldaar dwongen de Christenen verslag van den staat der Kerken en
mede in het gebergte te vlugten, jagen- Schoolen van Amboina dede.
de hunne Schoolmeester weg; dog de
In’t jaar 1654. in February verzogten
onzen hebben dit dorp in July uit wraak

sie van Roemakay, en Coeor, dorpen

verbrand; waar tegen de Mooren weer

op Ceram, aan den Heer de Vlaming,
sie voor een spring-rogt eens na de

het dorp Way overvielen; hoewel zy
er weinig schade deeden.

By de komst van D. Pontanus op Ba¬
tavia bleek den 12den Juny, dat die van
den Ambonschen Kerkenraad vry wat te
scherp en onbescheiden over verscheide
dingen, den staat der Kerke betreffende,
Geschil
van D.

Hartong
met D.

Appel¬
Acyen.

Uliassers gegaan was, om Christen te
werden, gelyk alreede zommige van
Wattelette en Hattela, dorpen van lhanahoe, Gechristend, en onder Siri-

Sorri gesteken waren; dat egter meer
uit liefde om hunne landen weder te

gehandeld hadden.
Den eden November leverde de Po-

krygen, dan wel uit zugt tot onzen

lityque Commissaris op Batavia een Am-

In dit jaar quam ook D. Remetus Rin¬ D. Ringius als Predikant hier; dog D. Brouwe- gius hier;
rius wierd in Juny door de Heer de log D.

bonschen brief over in vergadering
waar uit bleek, dat D. Hartong met

Godsdienst, gedaan was

D. Appeldoorn een groot geschil over de Vlaming na Batavia (daar zyn Eerw
den

Brouwe-

rius opge¬

VAN DEN GO DSDIENST.
1654.

Christenen van Way gepleegt met eer

1656.

ring verscheen) opgezonden, wegens
dat hy geweigerd had na Banda te

grooten houten Afgod, Boetop Oelisiwa,

Die van

gaan

genaamd, en met den Priapus der ouden

zonden
na Ba¬

tavia.

Het schynd, dat D. Roman, Predi-

De Catechismus

in 't

Dan-

gehecl en al overeenkomende.

ting van den Catechismus in 't Maleitsch

na Amboina gezonden had, om die al-

op een zeer verborgene plaats, in het
dichtste van de bosschen, op hun hoog

daar te overzien, welke zy (zoo den

gebergte, gediend, om daar door, zoo

pden November blykt) te rug bequamen

Wa

over Afgodern

gestraft.

Zy hadden den zelven tot nog toe,

kaart.

geprezen.

dat is, de Mannelykheit der Oelisiwa 's

kant op Batavia, van daar een overzet-

Maleits
van D.
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den zisten van die maand in de vergade-

zy voorgaven, te bewerken, dat hunne

dog die van Amboina zeiden, dat zy het

vrouwen vrugtbaar mogten zyn.

by die van D. Dankaarts zouden houden.
waarschynelyk om dat dit Maleitsch van
D. Roman wat te hoog, en in Amboina

Eene Bakker Besi, Hoofd van dit
dorp, en nog dertien andere voorname

zoo verstaanbaar niet, als wel dat van
D. Dankaarts, geweest is.
In’t einde van dit jaar was de Krank-

wezen, om van alle ampten beroofd, en
door al de Schooljongens van het Stad-

bezoeker, Jeremias Hamel, ook uit Amboina vertrokken, en den 16den No-

vember op Batavia in Kerkenrade verschenen.

In ’t jaar 1655. vertrok D. Rogerius in
Mai van hier, ziek zynde, met belofte

lieden, hier aan schuldig, wierden ver-

huis af tot aan ’t Schavot, of tot de
Markt toe, met roeden gegeesseld, en

met vuiligheit geworpen te werden;

moetende daar nog zoo lang in den rook
staan, tot dat hun vuilen Afgod verbrand was. Voorts wierden zy voor hun

van, zoo hy beter wierd, hier weder te
komen; en in dit jaar schreven haar

leven na ’t eiland Rosingeyn, in Banda,
gebannen, pronkende op hun borst met
een brief, waar op deze woorden ston-

bevel

Edelheden van Batavia herwaards, dat

den : Dit zyn Afgoden-dienaars.

harer

de Predikanten zich voortaan na de be-

Hard

Edelheden.

veelen harer Edelheden stipt gedragen

Ongena
en Abbe

ma hier

hier gebleven waren, en verzogt haddengedoopt

land vertrekken moesten

Christen te werden, gedoopt, over wel-

In dit jaar wierd D. de Vriese op Ho-

ke de Heer de Vlamins nevens ver-

nimoa gelegt , daar zyn Eerw. pas een

scheide aanzienelyke Hollandsche bedienden, als Doop-vaders, en Getuigen

1656. stierf.

stonden. Ook wierden hen maandelyks

In dit zelve jaar quamen hier twee
Prcdikanten, D. Petrus Ongena, en D

twee Ryxdaalders, en veertig ponden

Fredericus Abbema; dog de eerste stierf

'’t Suiden van de stad, aan ’t einde van
de Olifants-straat aangewezen , ’t geen

maand verblyf na Ternate. Men wil

na hen nog het Macassaarsch quartier

dat dit vooral wegens een geschil, dat

genaamd werd.

hy met D. Ringius had, die van de Heer
de Vlaming zeer bemind wierd, geschied

dit jaar zyn ook verscheide Mooren Hoewavan Hoewamohel aan den Roodenberg mohe-

zy, om dat D. Abbema, op zekeren tyd

gelegt, die naderhand allenskens Christen

een Hebreeuwschen Bybel in ’t huis van

geworden zyn.

D. Ringius (dic in ’t Vaderland een

In’t jaar 1657. quamen hier D. D.
Daniel Brouwerius, en Joannes Burun

zeer veragtelyk tegen hem zeide : Amptgenoot, wat doet gy met dat bock, een
span riem zou u veel beter passen. Hier
over klaagde D. Ringius, en D. Abbema

wierd ten eersten weggezonden
kundige

D. Warmeloc

hier

Ryst toegelegt, en een woonplaats in

dit jaar, en de laatste vertrok na een

Schoenmaker geweest was) vindende

De Taal

Macas-

of dat zy anders aanstonds na ’t Vader-

aar daar na den 6den January in ’t jaar

D. D.

In dit jaar wierden den 9den April

achtendertig Macassaren, die vrywillig saaren

In dit jaar quam hier ook uit Ternate

D. Joannes Warmeloo, een zeer Taal-

kundig man. Hy was door D. Abbema
verlost, en stond nu over Ambon na

leezen

hristen
gewor-

(van zommige ook Burenus genaamd
om hier als Predikanten te leggen.

den

In’t jaar
1657.

hier weëi
D. Brou¬

Den yden February belastten haar Edel¬ werius
heden , dat de buiten-voordeelen, door en D.
de Heer de Vlaming aan de Predikanten Burum.
wegens de moejelykheden by 't bezoeker

De bui-

der buiten-Kerken toegelegt by die
ten-voorgenen alleen , die de Maleitsche Taal deelen

leerden, en die de buiten-Kerken bezog-

ten; maar by geen andere Predikanter
Eerw. hier te blyven, alzoo hy hicr
zouden werden getrokken.
Dit voordeel nu bestaat alleen in het
ongemeenen dienst doen konde Hy
beloofde het dierhalven; dog ziende, dat trekken van twee Lasten Ryst, die, na
Batavia te gaan. Men verzogt zyn

gissing, ieder dertig Ryxdaalders, op
zyn meeste, weerdig zyn. Een voornog dit jaar na Batavia.
Den 1oden January dezes jaars wierd deel, dat in zich zelven niet naamweerhier een aanzienelyk gericht geoeffend dig is, alzoo een Predikant veel meer
over een groote Afgodery, door de onkosten op zulk een Kerk-bezoeking

hy nu en dan ziek wierd, vertrol hy

III. DEEL.

H

heeft,

alleen de
Taalkun-

digen
toegelegt

1657.
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heeft, als dit voordeel uitmaken of op- later tyd in’t jaar 1668, en in ’t jaar
brengen kan.

Ook vernieuwden haar Edelheden weder vry scherp die order, by haar in ’t jaar
1655 gegeven, dat men de Predikanten,
die hunne bevelen niet stipt wilden opvolgen, of zich maar ergens tegen aan¬

1658.

1687. gedrukt, en ’t voornaamste nut
werk voor die van Amboina, en andere
Kerken, geweest is.

Ook was in dat zelve jaar D. Burum D. Burum
puiten dienst mede na Batavia, wegens ook

ver-

eigen halsterrigheit (waar over hy leed- trokken.

kantten, ten eersten opzenden zou, om

wezen betoond had) vertrokken. Een

ze na ’t Vaderland te laten vertrekken.

zaak, die haar Edelheden ook zeer qua-

Met een woord egter zal ik 'er by- lyk opnamen.
Men had in dit jaar 1658. hier ook D. Rinvoegen, dat men zich te binnen brengen
moet, dat 'er toen een Heer (die men D. Joannes Broughron wel bekomen; gius overleden.
zei een Jesuit geweest te zyn) te weten, maar ook D. Ringius , den roden NoJohan Maatzuiker, aan het roer van de vember, gelyk ook den Proponent
Hooge Regeering zat, en dat dierhalven Joannes van der Wee in dit jaar, gestorzulk een scherp bevel hem veel beter

ven, verloren; waar door die van Am-

dan wel eenig ander recht Hervormden

boina genoodzaakt wierden den 11den
November na Banda om den Taalkundi-

opper-Landvoogd voegde.

De Taal-

Ook gaven haar Edelheden nu last, gen D. Spiljardus te verzoeken, die ook kundige

Haar

D. Spil¬

dat nog de opzienders der Schoolen, nog in dit zelve jaar in December, hoe¬

Edelhe
den ver

wel met veel ongenoegen van den Ker-

nog de Predikanten verandering nog
nieuwigheden zouden invoeren , alzoo kenraad van Banda, hier gekomen is

bieden d
nieuwig-

ardus
hier.

D. Broughron was dit jaar ook op D. BrougHonimoa, om te beter, en te eer, 't bron op
HoniDit laatste was wel een heerlyk bevel, Maleitsch te leeren, gelegt. Ook was mOa.

heden

die teedere verstanden, daar door meer

omtrent

ontroerd dan gesticht wierden.

den

C.ete.

was het maar altyd gevolgd, maar in de

dienst

D. Joannes

Warmeloo hier weër uit

volgende tyden gaven de Overheden, die Banda gekomen, om ’er te blyven.
het toen weër anders begrepen (hoewel

Een schoone eerst opgerichte Kerk Kerk

zy het zoo wel niet verstonden, als deze geraakte hier door een zware brand weg
In dit zelve jaar vonden haar Edelheweer geheel anderen last, makende geen
zwarigheit, om den teederen Inlander den goed, by hun schryvens van den
en een geheel volk, ja zoo veel volken

15den November, te belasten, dat de

een geheele nieuwe Taal op te dringen,

Predikanten de Kerk- en School-bezoe¬

verbrand.

die zy zelf niet verstonden, en die hen kingen, zonder ophouden, en zoo dikmaar een Predikant wysmaakte de rechte wils, als het de gelegenheit toeliet

Taal van vrugt voor hen te zyn, daar moesten waarnemen, en dat de Heer

men niets erger bedenken kon, om hen Landvoogd hen daar toe houden moest
alle lust tot onzen Godsdienst te bene-

alzoo dat het voornaamste van hun dienst

men, alzoo zy egter traag genoeg var was, en zy daar voor hunne besolding
zich zelven zyn, om die in een Taal trokken. De Commissaris Politycc
die zy reeds verstaan, waar te nemen; de Heer van Voorst, maakte den aden
zynde het zeker, dat alle veranderingen, December ook bekend , dat de Heeren

hoe kleen ook, nadeelig voor den Inlan-

Zeventhienen belast hadden, dat de ver-

zending der Predikanten aan de Regeeder zyn, en ’t werk te rug zetten.
In ’t laatst van dit jaar verzogten die ring gelaten zou werden, zonder dat de
van Amboina, toen met hun drien hier Kerkenraden zich daar mede zouden
zynde, om nog vier Predikanten. Dit
begon wat beter te gelyken, om vrugi

hebben te bemoejen.

onder zoo veelen te doen, hoewel dat in

der Heeren in ’t Vaderland, de buiten-

verre na (mynes oordeels) voor zoo groo

voordeelen, die de Predikanten voor

ten Oegst noo niet genoeg was.

waarnemen der School- en Kerk-bezoe

Ook schreven haar Edelheden, uit last De¬
buitenvoordee-

len en
meer

In ’t laatst van’t jaar 1658. vertrok kingen tot nog toe getrokken hadden, andere
zaaken
af, oordeelende dat zy verplicht waren
werius na D. Brouwerius van hier met een zeer
afge¬
Baaris. loffelyke getuigenis van zyn deugden dit voor hunne besolding, en rantzoen schaft,
D. Brou-

Godvrugtigheit, en geleerdheit na Ba- al mede waar te nemen; dog men onttavia, zonder dat die van Batavia be¬

sloeg hen voortaan van ’t waarnemen der

grypen konden, waarom men dien Heer Huwelyksche zaaken En, of dat nog
op welken niets te zeggen viel, en die niet genoeg was, men schafte voortaan
men (na zyn eigen berigt zeer licht ook af, de twee Ryxdaalders, maandedaar had konnen houden, zoo gemakke- lyks door de Predikanten voor een jongen, of leerling uit de Inlanders, genoten.
lyk liet slippen.
Wat
Deze D. Brouwerius heeft het Nieuwe
Zoo dat het de Heeren dit jaar geweldoor zyn
Testament en Genesis naderhand in 't dig op de Predikanten hier verzien had¬
Eerw.
al is

vertaald.

laag Maleitsch overgezet, ’t geen in de den, zonder dat ik merken kan, waar
over
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1658. over zy dit eenigzins verdienden: want gelaten waren. Zy klaagden ook zeer 1657.
dat zy verplicht waren de bezoekingen over het ergerlyk leven van D. Brougbron, D Brougder buiten-Kerken en Schoolen , ten den welken zy al voor vier maanden bron buihunnen kosten, voor hunne besolding te hadden moeten buiten dienst stellen, ge ten dienst.
doen, was een groote misslag van die lyk de Heer Landvoogd hem ook zyn
Heeren, alzoo geen Predikanten in 't soldye zedert onthouden had, in welken

Vaderland eenige buiten-diensten (hoe staat hy nog was; zoo dat zy nu hier D. Burum

naby ook) waarnemen, of zy werden D. Burum en Spiljardus nog hadden ;

leerd

welke eerste in 't Maleitsch fraai toenam.Maleits.
Waar D. Warmeloo toen was, wete
byzondere moeite, en byzondere kosten.
daar voor byzonder betaalt, om dat, als zy

genoodzaakt zyn te doen, die immers in ik niet uit te vinden, dan dat zyn Eerw.
redelykheit, zoo ook hier, behooren naderhand, in’t jaar 1662. van hier

na Macassar vertrokken, aldaar overleWat kosten nu een Predikant, als hy den is.

byzonder betaald te werden.

na buiten , of op t gebergte, de Ker-

D. Spiljardus was dit jaar (dit is deD. Spil¬

ken en Schoolen bezoeken gaat, te doen

eerste maal, dat my die zware togt en

heeft, zullen wy naderhand op zyn plaats

post van bezwaring voor de Predikanten

ardus
had

Termate

en Kerk van Amboina voorkomt, na bezogt.
In’t jaar 1659. is D. Burum weder Ternate geweest, om de Kerken en
Schooïen aldaar te bezoeken , dat zy
hier van Batavia gekomen
Over ’t schryven der Broederen van vreesden , dat na dezen van hier wel

toonen.

D. Surum
weèrhier.

Batavia wegens zulk een loffelyke ge- meer geschieden mogt, alzoo de getuigenis, aan D. Brouwerius gegeven, meinte daar kleen, en het zommige bystond de Ambonsche KerkenraadVCr-

na niet weerdig scheen ’er een Predikant

steld, alzoo niemand van die genen, die

te leggen; hoewel dat geheel mis was.

leefden, hem die gegeven had.

Ook was zyn Eerw. dit jaar weer hier

Zy hadden van zyn Eerw. niet na zyn
zin, maar na hun geweten getuigd, dog

gekomen.

D. Spiljardus had ook zeker kleen

zy gisten, dat hy die van den overleden Vraagboekjen, in’t jaar 1620. door de
D. Ringius in ’t byzonder bekomen moest Synodus van Goes ingesteld, kort en

hebben, alzoo die in zyn leven nu en

klaar in’t laag Maleitsch overgezet, het

dan wel gezeyt had: Laat ons hem maar welk zy nu nevens verscheide Psalmen,
een goede getuigenis geven : want anders en oude Maleitsche Gezangen na Batavia

raken wy bei niet quyt. Ook hadden zy zonden , met verzoek , dat de zelve
in ’t eerst al wat in hun vermogen was, mogten gedrukt werden; waar by zy

gedaan, om de twee vertrokkene te hou

ook voegden de verwerring der Mohham-

den, gelyk D. Burum zelf had moeten

medaansche Godsdienst, door D. Spiljardus uit het Latyn in het Duitsch en

bekennen.

’t Getal
der Pre

In dit jaar schreef de Batavische
Kerkenraad aan deze, dat het getal van

Maleitsch overgezet.

Ook verzogten zy nu nog twee of drie Eisch van

zesendertig Predikanten, die men bevo¬ Predikanten, en daar beneven de noodinaIndien rens in gansch Indien had, op vierent win- ge Kerk- en School-behoeften, te wedikanten

tig, door schaarsheit, verminderd was.

ten, twee Bybels in Folio, drie hon-

Kerk- en
School¬

behoef¬
ten.

derd Psalm-boeken, twaalf groote dito,
ven die van Amboina na Batavia, dat 'er twee honderd Catechismen, Papier en
Den zosten September dezes jaars schre

wel honderd vyftig volwassene gedoopt, Pennen.
en ook wel zoo veel ten Avondmaal toe-

DERDE HOOFDSTUK.
Om. Jansonius sterft op Honimoa. ’t Getal der Ledematen bier. De Maleitsche

Taal sterk ingevoerd. D. D. Walrand, en Caron, hier. D. Burum na Ternate.
Maleitsche boeken weer sterk verzegt. D. Spiljardus neerstigheit geprezen. Het

verdere door D. D. Spiljardus, en Brouwerius vertaald. 't Maleits van D. Molani Predikatién , te hoog bevonden. De Heer Cos, en de Heer Hustaart wakkere Voesterheeren der Kerke. Klagten van haar Edelheden over de Predikanten bier. D. D.
van den Sweerden, en Akendam, hier. Klagten over gebrek van boeken. Schryvens
van de Classis van Amsterdam beantwoord. Vyf Taalkundige Predikanten bier.
Buiten-voordeelen aan de Taalkundigen, &amp;c. weer toegestaan. Duitsche School opgericht. D. Walrand overleden, en D. Spiljardus afgezet. D. van den Sweerden op

Honimoa. D. Sibelius bier. Moejelykheden met D. van den Sweerden. 't Schip de
H2

Wal¬
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Walvisch verongelukt. Die van de Regeering onttrekken zich den Kerken-dienst.
Tyd der Kerkenvergadering. De Graaf tot Proponent gevorderd. D. de Graaf in
Banda overleden. D. de Buck na Ternate. Klagten der Predikanten over den Heer
Marville. En van de Regeering over D. van den Sweerden. Waar op de Land-

voogd hem voor een tyd afzet. Dog zeer onbevoegd. De Heer Marville herstela
D. van den Sweerden. Zyne verdere wonderlyke handelingen. Brief van de Claisis
van Amsterdam. D. van den Sweerden in Ternate gelegt. Dankdag over Macassars
overwinning. Veele van Manipa, en Bonoa, gedoopt. Antwoord op de brief van de
Classis van Amsterdam. D. Pais hier, en D. de Buck lam na Batavia. Twee Poli-

tycque leden om de Schoolen te bezoeken. De Heer Marville ’s handelingen op Batavia
afgekeurd. De last harer Edelheden aan de Regenten, niet opgevolgd. D. de Buck
bier weder, en D. Montanus stierf. Die van Batavia verzoeken ’t oordeel van deze

Kerk. Dank-brief, en nieuw verzock van de Heer Speelman om een Dankdag. De
buitenvoordeelen der Taalkundigen boven ’t inkomen van een Predikant. Last harer
Edelheden omtrent de rang der Predikanten. Bericht wegens de besnydenis van den
Inlander. Middelen daar tegen gebruikt. Die van Ternate verzoeken om een Predikant. D. Montanus ’er na toe gezonden. De Classis van Amsterdam beantwoord de
vragen dezer Kerk. Hun schryven aan de Classis over verscheide zaaken. Bevel harer
Edelheden omtrent de Predikanten, en Opperhoofden, om malkanderen te eeren.

D. Caron ’s geschil met de Heer Francx. Die van Macassar verzogten Maleitsche
boeken, &amp;c. van hier. Piroe Christen geworden. Die van Banda verzoeken om
Maleitsche boeken. D. Montanus op Oma geplaatst. Moorsch Priester werd

Lidmaat. D. Struis hier. D. Montanus aan ’t Kasteel, D. Struis op Oma en

D. Peregrinus op Honimoa gelegt. D. Struis op Ceram. D. Huisman bevolen Ma¬
leits te leeren. De Heer Hurdt, een deftig Voesterheer der Kerke , steld verscheide

goede dingen in. De Ambonsche Kerken-order.
7
2660.

D. Burum was, volgens bevel harer

N’t jaar 1660, den r3den January,

1661

Edelheden, na Ternate gezonden om die

quam hier D. Cornelius Jansonius,
D. BuD. Jansodie ten eersten op Honimoa gelegd Kerken te bezoeken, daar zyn Eerw , ruin na
nius sterft
wierd; dog hy stierf daar dit zelve was D. Jansonius niet overleden, zou Ternate
op Ho¬
gebleven hebben, alzoo ’t veel beter
jaar in November.
nimoa.
Den 23sten January had men besloten was, dat daar een Predikant vast bleefgeen andere, dan onderwezene Heidenen, Hy quam onverrichter zake te rug ;

te doopen. Met D. Broughron stonden dog men zond zyn Eerw. ’er weër na
de zaaken nog, als te voren, die ook in toe in July.
Zy verzogten zeer om Maleitsche en
Juny buiten dienst van hier vertrok.
t Getal
der Lede.
maten

Den zosten September schreven zy,

niet om Duitsche boeken, en in dat jaar

dat eenige honderden op belydenis ge- nog om vier of vyf Predikanten, alzoo
doopt, en ten Avondmaal toegelaten, de dienst hier zwaar was, de Kerk- en

hier.

en dat alle de Ledematen in geheel Am-

De Ma¬

en daar toe jonge,
Zy verzogten ook om Maleitsche boe¬ sterke, Taalkundige mannen van nooden
ken, alzoo de Inlanders het Duitsch niet waren. Dit verzogten zy te meer, al-

School-bezoekingen in ’t gebergte, en
elders, moejelyk,

boina omtrent duizend in getal waren.

leitze

Taalsterk konden leeren. Zy moesten in ’t noodi¬ zoo D. Burum op zyn cigen verzoek in
gen een Tolk in 't Ambonsch by zich Ternate gebleven was,

inge¬

voerd.

Die van Batavia prezen D. Spiljardu, D. Spil¬
hebben, of, dat zy anders niet konden
te recht geraaken. Zy maanden egter over zyne neerstigheit, dog waren van jardus
de Meesters ernstig aan, om de Maleit- oordeel , dat men met het drukken, neersligvooral van zyne Verwerring der Mobbam¬
sche Taal in te voeren.
Dit jaar ging D. Spiljardus de Terna- medaansche Godsdienst, niet te haastip
taansche Kerken en Schoolen weder be- zyn moest, alzoo ’er in Duitschland een
zoeken, en quam in’t laatste van’t jaar boek van Joannes Andree, Confusio sectæ

heit geprezen.

Mobbammedane genaamd, met kennis en
Van Batavia waren in’t jaar 1661, goedvinden van de Heer Voetius uitge13den Maart ook hier gekomen komen was.
D. Broughron zou van daar door haar
ensaeen. D. Walrand uit Zeeland, en D. Francois
daar aan eerst weer hier.

D. D.
Walrand, den

hier.

Edelheden na Banda gezonden werden.

Caron van Firando, van de Classis van

D. Spiljardus, in’t laatst van ’t jaar tVerdere
Amsterdam gezonden, welke eerste op
Honimoa, en de laatste aan ’t Kasteel weer hier gekomen zynde, zou den Ma door D.
D. Spilgeplaatst wierd. Ook verscheen hier leitschen dienst alomme hier waarnemen,
den 6den Maart Tiberius Pelletier, die in

September Krankbezoeker wierd.

ardus, en
tor dat de andere broeders in staat zoudenBrouwe-

zyn, predikende de laatste ondertusschen rius, ver’s Son-

taald.
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’s Sondags tweemaal in het Duitsch.
Ool bleek my uit een Kerkelyk geschrift

61

Men gaf mede den 28sten December,

1661.

in ’t jaar 1661, een heerlyke Kerkelyke

getuigenis aan den Heer Landvoogd
van den Ssten Augusty dezes jaars dat
Hustaart, waarin zyn Ed. als een GodD. Spiljardus de elf laatste Propheten,
en D. Brouwerius den Propheet Hoseas vrugtig vredelievend, en yverig Voesterovergezet had, hoewel ik daar noit iets van heer van de Kerk, als een voorstander
gezien, nog verder daar af gehoord hebbe. van den Godsdienst, en als een vriend
Die van Banda zonden dit jaar den der Predikanten, zeer geprezen wierd.
Van D.
Molani

Predikatien

zosten July aan die van Amboina eenige
Predilatien, in de Maleitsche Taal door

Ook schreef de Kerkenraad in 't byzonder aan den Heer opper-Landvoogd

Gabriel Nacke, wel eer Krankbezoeker,

Maatzuiker maakten zyn Edelheid de
dagelyks toenemende en bloejende staat

en door een Inlandsch Schoolmeester.

dezer Kerke bekend , verzogten zyn

D. Molanus aldaar opgesteld, en door

nagezien, en goedgekeurd; verzoekende Edelheid dierhalven voor zulk een groote
dat zy de zelve, als ool eenige Psalmen gemeinte om nog vier of vyf welgeoefin rym , door eenige Broeders in Am- fende Predikanten.
boina geliefden te laten overzien ; dat door

de Heer Ru-iphins Hoofd op Hila,

In dit jaar klaagden haar Edelheden Klagten

over de Predikanten van Amboina, dat harer

Philip du Prcc, Meester Thomes Rodrigos, zy zich zelven te veel magt aanma Edelheden over
eenen Henril. Warelz, en meer andere

't Maleits
te hoo
beven-

de Predi-

In’t jaar 1662. schreven die van Ba- kanten
tavia aan die van Amboina, dat zy haar hier

17den Seprember tot antwoord ,, dat

Eerw, als nog raadden by de vorige ge-

eenige recelyk in de Maleitsche Taal
r

den.

tigden.

geschied is.
Hier op gaven die van Amboina den

geoeffende mannen die Predikatiën na-

voone Formulieren te blyven, verzoe-

kende, dat D. Spiljardus, nu veel verder,

gezien, die goed, rechtzinnig, klaar en

dan wel bevorens, in de Maleitsche Taa

duidelyk, dog voor den gemeenen man wat

gekomen, zyn bockje nog eens geliefde

zwaar en te hoog Maleits om het te ver-

na te zien.

staan bevonden hadden; mogende wel

Matthys Janszen , van Dordrecht,

lyden, dat die de gemeinte voorgelezen,

Krankbezoeker op ’t schip de Walvisch,

inaar wenschende, dat zy nog wat dui-

quam in April hier leggen.

delyker opgesteld wierden.
Een 2esten September schreven die
van Ambon aan de Chrisselyke Synodus

Dit jaar quam ook hier D. D. Joannes D.

D.

van de Sweerden en Godefridus van Aken¬ van den
dam, van ’t Classis van Walcheren, en Sweerden, en

van Noord-Holland, en gaven haar Eerw

van Hoorn, uitgezonden, van de welke

kennis van het toevloejen van veel Heidenen tot den schoot der Kerke, van de

de eerste aan ’t Kasteel, en de laatste in dam, hier.

Aken-

April op ’t eiland Oma wierd geplaatst

welke niet alleen velen gedoopt, maar ’t geen by ’t lot zoo gevallen was, zoo
ook velen ten Avondmaal toegelaten dat hier nu vyf Predikanten, drie Taalwierden; dog zy klaagden zeer over gebrck van boeken, en vooral van de ge-

meene bekende, te weten, de Cate-

kundige, en zy in staat waren, om hier
te zamen veel vrugt te doen.
Zy bragten hier ook de twee Krank-

de Schoolen daar af geheel onvoorzien

bezoekers Arnold Bertrand, en Joannes
de Graaf, van welke de eerste aan ’t Kasteel, en de laatste op Noessa Laoet

waren.

gelegt was. Ook oeffende de Graaf zich

chismen en Aldegonde van D. Dankaarts,

en de Predikkatién van D. Wiltens, alzoo

Cos en

y schryvens in die zelve maand na
Batavia prezen zy den Heer Landvoogd

onder D. Walrand in ’t proponeren ,
verwonderd zynde, dat de Batavische

de Heer

Cos zeer, als cen groot yveraar en bevor-

Broeders hem niet zoo wel, als den an-

deraar in het voortplanten der Christely-

deren, hen aanbevolen hadden, alzoo hy

De Heer

Huslaart

Voester-

heeren

der Kerke.

loffelyke getuigenissen van zyne studien
gedragen had, dat het bezoeken der onder D. Vogelzang medegebragt had.
Men klaagde van hier weer zeer sterk Klagten
buiten-Kerken op ’t gebergte voortaan
gemakkelyker, en niet meer te voet, over gebrek van Maleitsche School- over geboeken. Men had geen eenen Cate- brek van
maar te peerd, en aldus meermalen, ge

ke Godsdienst, gelyk zyn Ed. ook zorg

sch-den zoude.

chismus, of Aldegonde meer, en die te

boeken.

Z verzogten ook wederom, dat het vergeefs op hun schryvens verwagt, waar
overoret Vragebockje van D. Spiljardus door de Schoolen vervielen.
dat al over vier jaaren door D. War-

In dit jaar schynt D. Warmeloo uit

haar Eer mede nagezien, en dan, tot

Banda weër hier gekomen, en met D.
Burum (die uit Ternate overquam ) van

dienst van deze gemeinte gedrukt mogt

hier na Macassar vertrokken te zyn, al-

werden, alzoo het maar na hare goedkeuring wachtte.

waar de eerste quam te sterven.

mieloo overzien en verbeterd was) van
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Schryvens van

de Claffis
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Ook oitsingen die van Amboina schrys

van Am

bloejende staat dezer Kerken, nu met

sterdam

vyf Taalkundige Predikanten, te weten

beant-

woork.

Vyf
Taalkundige
Predikan

ten hier

vertrok) te gaan; dog hier was weër
stigheit den tragen Inlander meer en van Batavia D. Simon de Buck, door de

zogten, om door hunnen yver en meer-

door gebrek van noodige boeken, die

zy van Batavia wel eischten, maar niet

kregen, grootelyks vervielen, en de kindercn sterk verliepen.

In de maand van July quamen ’er varn

Noessa Laoet slegte getuigenissen van
den Krankbezoeker de Graaf, als dat

hy zyn anpt en verdere studie traag
waarnam

Haar Edelheden vonden ook goed, by
ten-voor¬

schryvens van den z6sten January dezes

deelen

jaars het bovengemeld afgeschreven bui-

aan de

ten-voordeel , aan de Predikanten, die

Taal

kundi¬
gen, &amp;c.
weer toe

gestaan.

de buiten-Kerken bezochten, en in 't
Maleitsch predikten, voor hunne bui-

ten-gemeene diensten weer toe te staan.
Ook oordeelden haar Edelheden by haar

Duitsche

opge-

richt.
D. Wal¬
rand

overleden, en

D. Spil¬
jardus

Tegteert

Classis van Rotterdam gezonden, gekomen, en aan het Kasteel geplaatst.

Den zasten Maart wierd als Ouderling
op Honimoa Francisco Mole, Pati van
Siri-Sorri, gekoren, een man die daar
lang opper-Meester geweest was
D. van de Sweerden wierd in January D. van
de Sweer

volgens eenparig besluit van den Kerkenden op
raad en van de Regering, alzoo zyr HoniEerw. nu zeer Taalkundig was, in de moaplaats van D. Walrand, op Honimoa
geplaatst. Zyn Eerw weigerde dit in
’t eerste, verzoekende na Batavia te vertrekken; dog nam het uit Politycque
redenen, en andere inzigten, egter den
roden aan, hoewel hy daar na weer alles
verwierp.

D. Petrus Sibelius, na Banda van Ba

D. Sibe

schryvens van den 2osten November

tavia gezonden; dog door schipbreuk inliushier.

het Catechizeeren onder den Inlander
van vecl meer vrugt, dan het Prediken;

de komst van D. van Akendam waarge-

Ternate (alwaar zyn Eerw. den dienst tot

voegende hier by, dat de Mooren van

nomen had; en daar na hier gekomen,

Ajer Sakoela (by de Laha) indien zy
oeen Christenen wilden werden, van

was in April met de Heer Landvoogd

daar op een andere plaats moesten werden

School

trand daar den 24sten September quam.
In’t jaar 1664. Wierd D. van Aken-

D. D. Spiljardus, Walrand, Caron, van dam van Batavia door haar Edelheden
de Sweerden, en van Akendam, voorzien, zonder de Batavische Kerkenraad ’er
die om de drie maanden by beurten de eenige kennis van te geven) belast na
Ternate ( waar na toe zyn Eerw. ook
Kerken en Schoolen in het gebergte be

meer op te wekken, alzoo de Schoolen

De bui-

D. Spiljardus dit jaar in Juny van hier na 1663.

Batavia buiten dienst te vertrekken, en
ke in ’t laatste van dit jaar weder ant verscheen den pden July daar in de verga¬
woord toezonden, met bericht van de dering, gelyk de Krankbezoeker Ber-

vens van de Classis van Amsterdam, wel-

gelegt
Den 12den December wierd 'er ook

een Duitsche School, onder den School¬

van Dam, hier wegens de dood van de

Heer Landvoogd Cos in February verschenen, lam na Banda vertrokken.
Mocje¬

In November bleek, dat D. van den
Sweerden niet weinig met den Kerken-

lyklieden
met D.

meester en Ziekentrooster Bertrand op-

raad overhoop lag, in zoo verre dat de

gericht.

zelve hem naderhand als geen lid meer Sveer-

In’t jaar 1663, is de wakkere en zeer
Taalkundige D. Walrand in November

van den

erkennen wilden, alzoo zyn Eerw, nietden.

na Honimoa had willen gaan.

Die van Batavia, verstaan hebbende t Schip
Kerk van Amboina was, waar by nog dat de Kerkenraad van Amboina in 't de Walviscl vereen tweede van geen minder gewicht voorleden jaar 1663. geen schryvens var ongelukt.
quam, dat D. Spiljardus niet alleen zeer haar Eerws. bekomen had, gisten dat
ergerlyk in zyn huis met zyn Huisvrouw, haren brief met het verongelukte schip
overleden, dat een groote slag voor de

maar ook zoo buitensporig met andere
de Walvisch mede zou t'zoek geraakt
buiten ’s huis geleefd hadde, dat men zyn
In dit jaar hadden die van Amboina
hem, na verscheide vergeefsche verma
ningen, geheel en al van zyn dienst had

wel een redelyk getal van boeken, dog

moeten afzetten, dat al den 28sten February geschied was, waar van zy egter

als zy ’er den 12den September in’t jaar

geen kennis ter wereld na Batavia (gelyk
behoorde ) gegeven hadden.

in verre na zoo veel ’er niet bekomen
1662. al verzogt hadden.

Zy beklaagden zich zeer over het ver-

Den 11den April dezes jaars wierd be-

lies van den Heer Landvoogd Cos, als
sloten (alzoo men bevorens Papisten, &amp;c. zynde geweest een zeer Godvrugtig
over kinderen had laten ten Doop staan)

Voesterheer van de Kerk en yveraar voor

geen andere Getuigen over iemand, dan

den welstand en de voortplanting van het

van den Hervormden Godsdienst, te laten Christendom. Ook verzogten zy by
staan, dat eenparig goedgevonden wierd haar schryvens den roden Mai om nog

van stoel af te kondigen. Ook quam

een Predikant, en dat de Graaf tot
Pro-
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Proponent mogt gevorderd, in soldye komst, nog weinige goede preuven ge-

1664.

verbeterd, en dan, even als de Proponent , D. Joannes van der Wee, op

1666.

geven hebbende, overleden is.Ook D. de
maakten zy bekend, dat D. de Buck Buck na

Noessa Laoet gelegt werden.

de Regee-

ring onttrekken

zich den

Kerkendienst.

ter order harer Edelheden in February na Fernate.
Ternate vertrokken was om die Kerk te
verscheide lieden uit de Dienaaren der bezoeken, dog hadden vernomen, dat
E. Maatschappy (onder voorgeven dat zyn Eerw., na zyn werk aldaar afgedaan
zy leden van den Politycquen Raad wa- te hebben, tusschen Ternate en de kust
Omtrent dezen tyd onttrokken zich

Die van

ren) om tot Ouderlingen of Diaconen

van Manado nog sworf.

verkoren te werden, dat hier by die van
De Kerkenraad van Amboina klaagde Klagten
de Regeering (even als of het beneden ook over de groote moejelykheden, die der Predihun rang was , daar in het Vaderland in zy met den Heer Marville gehad, en diekanten
de meeste steden de Heeren Borgermee- zich (gelyk hy byna met iedereen overover de
Heer
steren zich verweerdigen als leden in de hoop lag) allenthalven betoond had een Marville.

Kerkenraden te zitten) zoo in trein ge

bestryder van het Kerkelyk recht, en

houden werd, staande niet toe, dat

een vyand van de Predikanten te zyn.

iemand uit den Raad der Regeering daar

Sen 14den Juny had de Commissaris En van de

toe mag verkoren werden.

Tyd der
Kerkenvergade-

ring.

Politicus, de Heer Rumpbius over D. RegeeMen had ook goedgevonden alle van de Sweerden geklaagd , dat hy op ring over

maanden op den zden (buiten dat 'er alle

ring te houden.
In’t jaar
1665. de

Graaftot

Propo
nent gevorderd.

D. van

Honimoa met zaaken, die de Regee-

drie maanden nog een byzondere verga ring aangingen, als met ’t houwen var den
Sweerdering was) behoorlyke Kerk-vergade het huis van den Predikant, en van deden

Kerk, zich bemoeide, en zich tegen de

In ’t jaar 1665. wierd de Krank- Regeering aankantte, waar over die Re¬
bezoeker de Graaf volgens verkregen geering hem buiten den dienst voor een
verlof van Batavia, den 13den April, na tyd wilde gesteld hebben; maar hier om-

behoorlyk onderzoek van zyne bequaamheit door D. van de Sweerden (waar
mede hy eenparig genoegen gaf) voor
den Kerkenraad alhier tot Proponent
gevorderd, waar van by schryvens van

trent wierd van de Kerkenraad geoordeeld, dat by zoo een geschrift der Regeering het gansch oordeel van den Ker-

kenraad afgesneden, en benomen wierd,
weshalven zy niet genegen waren op dit

den 4den Augusty kennis aan den Kerken- geschrift te antwoorden.
raad van Batavia gegeven, en zyne verDen 3den July geraakte zyn Eerw. in
dere bevordering by nader gelegenheit Gerichts-geschil, en wierd hem ’t Avondverzogt wierd; waar op die van Batavia maal ontzegt.
den 17den November daar aan schreven,
Daar op matigde de Heer LandvoogdWaar op
dat zy ’t verzoek van den Proponent de zich aan, D. van de Sweerden van zynt de Land-

Graaf voorgedragen, en daar op tot ant- zitting in vergadering en van zyn ampt 7o6g4
hem voor
woord bekomen hadden, dat hy eerst te berooven , tot al het welk de Kereen tyd

eenigen tyd in Banda zou gebruikt wer- kenraad zyn Agtbaarheit onbevoegd oor- afzet.
den, om hem dan naderhand, op aldaar deelde, alzoo die gene, die de Predikangegevene preuven van zyne bequaamheit

en neerstigheit, te helpen.

ten aanstelden, hen ook moesten afzetten,
dat het werk van Kerkenraaden, Classen,

Na dat men ook met D. van de en Synoden; dog geenzins van de Re¬

Sweerden veel moeite over zyne verplaat geering was.
zing na Honimoa gehad had, wierd zyn
Dit bewezen die van den Kerkenraad
Eerw. , door tusschen-spraak van den zeer kragtig met den 79. Art. van de
Heer Landvoogd van Dam, van den Synodus van Dordrecht, in’t jaar 1618.
Kerkenraad den 2den Maart weër als eer

gehouden, die de Predikanten, na Indien

lid van de vergadering, dat hy zedert die vertrekkende, by de Gevolmagtigden der
moejelykheden niet geweest was, er Classen moeten onderteekenen.

kend, en die ook nu eerst schynd na
Daar op liet de Heer LandvoogdDog zeer
Honimoa vertrokken te zyn.
door den Politycquen Commissaris den onbe¬
Den 14den September schreven die 14den July bewys vorderen, van dat hy in voegd.
van Amboina aan de Eerw. Classis van

t regt der Kerkelyke, by ’t afzetten van

Amsterdam, doende een eisch van de D. van de Sweerden, &amp;c., getreden was.
noodige boeken.
D. de
Graaf in
Banda
overle-

den.

Dit wierd zyn Agtbaarheit klaar ge

In’t jaar 1666. maakte deze Kerken-

toond by een omstandig bericht, waar
raad den 2ysten Augusty aan die van Ba by bleek, dat het straffen en afzetten
tavia bekend, dat D. de Graaf by de van alle Kerkelyke perzoonen uit kragte
komst van den nieuwen Heer Landvoogd, van den voornoemden Artykel aan de

Pieter Marville, ten eersten in soldye Kerkelyke wel uitdrukkelyk gelaten
verhoogd, en na Banda was verzonden

wierd, waar mede de Synodus van Emb-

alwaar hy weinig maanden na zyn den Canone 33. in’t jaar 1571. (daar de
op-

64
1666.

AMBONSCHE ZAAKEN

opschorting van Predikanten aan den

al welke zware bewegingen de oorzaak

Kerkenraad gesteld wierd) ook die van

was, dat D. van de Sweerden een oude

1666.

Dordrecht in’t jaar 1778. Canone 99,

Kerk op Honimoa omver geworpen, de

die van Middelburg in’t jaar 1581,

grondslag van een nieuwe Kerk, en van

Canone 64, die van ’s Gravenhagen in een Predikants huis, gelegt had; dat zyn
’t jaar 1598. Canone 36, en die van Eerw. liever aan het Opperhoofd had
Middelburg in’t jaar 1591. Canone 58
overeenstemden, alle welke Synodale be¬

behooren te laten, alzoo dat des Predidikants werk niet was.

De Landvoogd, wetende, dat D. Caron
sluiten de Predikanten, gelyk uit hunne
Beroep-brieven, en Instructien, in 't ge- dit Kerkelyk bericht tegen hem opgemeen bleek, na Indien gaande, buiten steld, en voelende, dat hy hem redelyk

dat ook de Heeren Bewindhebberen, ten
bewyze, dat die zich mede daar aan

al gezet had, was zeer tegen dien Heer
verbitterd, weshalven zyn Agtbaarheit,

gedroegen, gewoon waren te ondertee- om zich aan hem te wreeken, goed vond
kenen, behalven dat die Heeren Bewind- te belasten, dat zyn Eerw. den 29sten
September in D. van de Sweerden ’s plaats
hebberen Art. I. wel uitdrukkelyk be¬
lasten, dat alle Predikanten en Zieken- na Honimoa zou hebben te gaan. De
troosters zich na die Instructie, en de

verdere Classicale orders zullen hebben te
schikken.

Kerkenraad oordeelde, op dit geschrift
der Regeering , door den Commissaris
Politycq Rumpbius ingediend, wel een

Verder droegen zy voor aan dien bars- Predikant op Honimoa noodig; dog
sen en kregeligen Heer Landvoogd het keurde beter, D. de Buck derwaards te
voorbeeld van den Heer Landvoogd Cos zenden, die nu uit Ternate al weërgedie zich met ’t afzetten van D. Spiljardus komen was, en aldaar Maleyo, Tagulanda , Batsjan, Manado, en Sangir
niet bemoeid, gelyk ook zyn Ed.
wanneer D. Spiljardus door den Raad des

bezocht had.

Gerichts aangesproken wierd, wel uit-

Den 1sten October belastte zyn Agt-

drukkelyk bekend gemaakt had , dat

baarheit weder, dat D. Caron na Honi-

die Raad, zonder zich eenigzins met

moa zou gaan, en dat ook ieder Predi-

het Kerkelyke te bemoejen, hem alleen

kant daar voortaan twee jaaren leggen

voor zoo verre hy Politikelyk schuldig was, zou. De Kerkenraad vond dit alles mede

gestraft, en afgezet hadde, alles, dat goed. Zyn Eerw. kantte zich in’t eerst
Kerkelyk was, aan de Kerk latende.
niet weinig hier tegen; dog nam het
Hier op dede de Heer Marville nader eindelyk, alzoo hy nu gedwongen was,
oekend maken, dat de bevelen der E. den 2ysten November aan; ook zou dat
Maatschappy medebragten, dat het aan voortgang gehad hebben, indien D. van

De Heer
Marville

hersteld
D. van

Aecuneer.
den.

Hoewel
even on-

bevoegd

de Overigheit stond Predikanten af te

de Sweerden’t jaar daar aan niet na Ter-

zetten, schoon dat met de Instructie,

nate vertrokken was.

den Predikanten medegegeven, stryden

In dit zelve jaar had deze Kerken-

mogt. Egter vond hy goed D van de

raad weder een brief van de Eerw. Classi

Sweerden weër in zyn vollen dienst te her-

van Amsterdam van den yden April des

stellen , het gene de Broederen mede
staande hielden niet het werk van den

aars 1665 ontfangen.
In’t jaar 1667, den 1oden February

Brief van
de Classis
van Am-

sterdam.

Heer Landvoogd, maar het hunne, en belastte de Heer Landvoogd weer, dat
een nieuwe inbreuk op het Kerkelyk D. Caron na Honimoa zou gaan; dog dit

recht te zyn, antwoordende met veel ging nu niet voort, alzoo haar Edelhezedigheit, en na waarheit op een zeer den, die (gelyk ook de Kerkenraad van
scherp geschrift van de Regeering.
Batavia) al deze handelingen van zyn
Zyn voornemen was ook geweest, om Agtbaarheit omtrent D. van de Sweerden.
D. van de Sweerden door den Raad des en den Kerkenraad, vlak tegen het KerGerichts te doen aanspreeken; dog zyn kelyk recht, en tegen de gewoonten
Agtbaarheit liet dit daar by zitten, en hier in Indien, aanloopende, zeer quaad D. van
de Sweerbeloofde dit niet te doen.
keurden, D. van de Sweerden bevalen na
den in
Dit alles nu zoo voorgegaan zynde,
Ternate te gaan, om daar te blyven Ternate

Zyne

vond die onrustige Landvoogd goed, om

verdere

wonder-

lyke han-

delingen

waar door deze Kerk van Amboina nu

gelegt.

D. van de Sweerden den 26sten July bui- van den zwaren last, van die Kerk te
ten kennis van den Kerkenraad van Ho- moeten bezoeken, ontheft, en D. Caron
nimoa te lichten, aan het Kasteel te

verlost was, van na Honimoa te gaan;

plaatzen, en na dien tyd den zelven zeer ook quam die bittere vervolger van zyn
onordentelyk, en buiten kennis van den Eerw. in dit jaar te sterven.
Kerkenraad voor een tyd buiten zyn

Men had, volgens last van den Heer Dank-

dienst te stellen, ’t geen ook de reden opper-Veldheer, en Zeevoogd, Speel- dag over
Macassais
was, dat zyn Eerw. naderhand door haar man hier een algemeenen Dankdag over
overwin

Edelheden na Ternate gezonden is; van de overwinning, door zyn Ed. op ning,
Ma-
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Leytimor, en die van de Uliassers, bui- 1668.
1667. Macassar bevogten , gehouden, waar
voor zyn Ed. den 3den December dezen ten den gewoonen tyd, gade te slaan,
Kerkenraad bedankte.
Veele

en de Meesters aldaar op ’t onvoorzienste

Ook had deze Kerkenraad zyn Edel-

te overvallen, waar door de Schoolen

van Ma- lieid den Heer Maatzuiker met een brief- in een beteren stand stonden gebragt te
nira, en ken voor de twee kassen met boeken, en werden.
Bonoa,

gedoopt.

bedankt, en zyn Ed. verder bekend ge-

Die van den Eerw, Kerkenraadtot De Heer
Batavia prezen zeer, dat D. Caron aan Marville

maaket , dat de Schoolen nu over de

’t Kasteel gebleven, en volgens de Heer

School-behoeften, dit jaar ontfangen,

handeingen op

veertig sterk, en dat ook verscheide be- Marville ’s driftigen last niet na Honimoa

jaa-de Mooren, en kinderen, van Manipa, en Bonoa, in October van dit jaar
gecoopt waren, alzoo die van Bonoa,

Bara via
afge¬

vertrokken was

Haar Edelheden hadden by haar schry-

seurd.

vens van den 11den. January dezes jaars
en ook eenige van Manipa (waar onder ook de soldye der Schoolmeesters op vier
ook eenige jonge Orangkaja's van To- Ryxdaalders bepaald, en verder belast
milehoe, en Tocban waren) dit jaar geen Jongens boven de zestieni, nog de
Christen geworden zyn; hoewel dit met Meiskens boven de twaalf jaaren, in de
dic laatste in ’t jaar 1669. eerft recht

School te houden, bevelende toen ook

aanging.

een Meester op Manipa,en een op Bonoa,

De Heer Speelman, dit jaar hier ge- te leggen.
Dit jaar waren ’er weër veel op die
komen, belastte, dat de papieren ten laste
van D. Ceron door de Heer Marville wee eilanden gedoopt.
Het was mede een deftige last, diehaarLaft haquaadaardig verzameld, en geboelt, uit
het besluit- boek van den Raad zouden Edelheden den 14den February dezes rer Edel¬
aars aan die van de Regering alhier heden
gelicht woden.
aan de
gaven,
dat de lieden van het eerste aan- Regen¬
Haar Eerw. beantwoordden nu ook

Antden brief van de Eerw. Classis van Amwoord op

zien onder hen zomtyds zouden hebbenten,

de brief

sterdam laatst ontfangen, maakten den in de Maleitsche Kerk te komen; maar

van de

staat dezer Kerken bekend, en verzogten

Classis

van Am

sterdam

niet

pge¬

daar wierd toen en vervolgens zeer wei- volgd.

aaar Eerw oordeel over den Doop en nig opgelet, ja in myn tyd is 't byna
iet ten Avondmaal-gaan der bejaarden, noit opgevolgd, alzoo ik niet wete oit

welk laatste alhier ten eersten niet mede een Landvoogd, of Tweeden aldaar, dan

nu en dan alleen den Heer Padbrugge, geniet bediend mag werden aan kinderen zien te hebben.
Het drukken der Catechismen is ernvan Heidenen en Mooren, onder belofte
van hen, nu onder Christen-overheden stig van hier verzogt, en zyn’t jaar daar

toeg-staan is. Als mede, of de Doop

zynde, in de Christelyke Godsdienst op aan ook in de nieuwe Drukkery op Ba¬
te voeden

D. Pais
hier, en
D. dee
B
lam na

Batavia

In’t jaar 1668 quam hier den igden

tavia herdrukt.

In’t jaar 1669. den 19den Maart quam D.

de

Maart als Predilcant D. Cornelius Pais, D. de Buck hier weder, dog is doorBuck hier
weder, en
gewezen Predikant tot Eenigenburg, lamheit den 16den October daar aan stierf.
door die van Enkhuizen uitgezonden. overleden.

Dog deze Heer (gelyk haar Eerw. alhier

Ook verscheen hier D. Jacobus Mon-

in July na Batavia schreven) was lang

tanus, uitgezonden door 't Classis van

zick geveest; ook had D. de Buck ze-

Hoorn, den 19den February , mede-

D. Montanus.

brengende den Krankbezoeker Jan Jans¬
gezondheit gehad, en meesten tyd lam zoon van Weerden, buiten welke ’er nog
dert zyn komst uit Ternate niet veel

twee andere quamen, die op Honimoa,
wechalven hy den aden July na Batavia Noessa Laoet, en Manipa, geplaatst
waren.
met het Jacht Vlieland vertrok.
Ook gaven die van Batavia aan dezen Die van
Van de vier hierleggende Krankbezoekers was Adriaan Verstege om quaad Kerkenraad berigt van ’t ongenoegen der Batavia
gelegen, gelyk zyn Eerw, nu noch was

gedrag verhuist.

Classis van Amsterdam tegen haar Eerw.

Den 22sten September gaven zy- aan over ’t vorderen van den Krankbezoekei
zyn Edelheid ook kennis van alles, be
Joannes Tholy tot Proponent, verzogter

erzoe-

ten

oordeel

an deze

dankende zyn Edelheid voor de verzorg- hier over hun oordeel, en medestemming, seck
de Kerk- en School-behoeften. Ook van dat dit een recht was, de Indische
Twee
Polityc¬ voegden zy hier by, dat de Regeering Kerken zoo wel als die in ’t Vaderland,
que Le
alhier geen verder beweging, om een toekomende. Over dit zelve onderwerp,
den om
Predikant: na Honimoa te zenden ge- en met dit zelve misnoegen over ’t vorde Schoo¬
deren van de Graaf, schreef de voorlen te be¬ maalet, maar dat de zelve, volgens last
zoelten.
dit jaar van haar Edelheden den 11den noemde Classis ook een brief van den
January bekomen, twee Politycque Le-

29sten July des jaars 1667 by dezen

den verkoren had, om de Schoolen van Kerkenraad nu ontfangen, op welken
III. DEEL.
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zy in September dezes jaars geantwoord,

duurden wel twee maanden, waren, in 1009.

en staande gehouden hebben dat zy in de regen-tyd vooral, zeer moejelyk, en
’t bevorderen van D. de Graaf tot Pro-

door dezelve was D. de Buck, die in

ponent wettig, en, volgens’t algemeen October stierf, ook merkelyk verzwakt,
recht der Kerken, gehandeld hadden, weshalven zy, die niet veel aan zyn
te gelyk bekend makende den staat der Eerw. hadden, om nog een Predikant
Kerke, zoo die tegenwoordig was, en verzogten.
Het behaagde haar Edelheden ook by
dat 'er een groot getal van Manipa tot
den schoot der Kerke toevloeide. Zelfs haar vorig schryvens te bepalen, wat

was door een Casisi, broeder van Kapitein Jonker, en David Bintang genaamd,

buiten-voordeelen, een Predikant , die
Maleitsch predikte, en die de buiten-

aangeboden, dat hy met veel andere Kerken neerstig bezogt, boven zyn anChristen wilde werden. Ook gaven zy dere medebroeders trek ken zou
aan die van Batavia kennis, wat zy over
dit recht der Kerken van Indien aan de

Eerw. Classis eenstemmig met hen ge-

In’t gemeen trekt een Predikant hon-

derd Gulden, en, na vyf jaaren dienens,
nog tien of twaalf Gulden meer (na dit

schreven hadden; daar byvoegende, dat haar Edelheden behaagd) ter maand,
zy veel zwarigheit in opzigt van hunne tien Ryxdaalders en agttien Stuivers aan
Kerk vonden, om zoo een algemeen kost-geld, en zeven kannen Wyn.

Formulier, als die van Batavia meinden
dienstig te zyn, by hen in te voeren.
Dankbrief,
en een
nieuw

verzock

van de
Heer

Speelman
om een

Dank-

dag.

Zy hadden ook weër een Dank-brief

Het gene nu een Maleitsch-predikene De buien Kerk-bezoekend Predikant boven tenvoor¬
dien trekken zou, bessond daar in, dat

eelen
der Taal-

van de Heer Speelman voor hunne Gebe zy hem nu vry Water en Brand-hout kundi¬
den, en een bericht van zyne nieuwe zeven Cati Wasch, of dertig Keerssen gen ,
boven
overwinning over de eedbreukigen beko¬ twee kannen Olyven-Olie, twee kannen ’t inko¬
men, verzeld met een nieuw verzoek Hollandsche Azyn, en drie kannen Lamp¬ ren van
Olie, ter maand, en dan nog twee lasten een Prcom God den Heere daar voor te danken.

D. Montanus wierd in January gelast
op Honimoa te leggen, daar zyn Eerw

Ryst in’t jaar, toestonden; dog om na dikant.

den 1oden February na toe ging.
Die van Banda verzogten den 26sten

gene , die daar als Predikant gelegen

waarheit te spreken, zoo weten alle die
nebben, zeer wel, dat alle die buiten-

February dezes jaars om eenige afschrif- voordeelen hedensdaags, en al over dertig
ten van D. Caron ’s Predikatien, om dat

of veertig jaaren (zoo my van my zelven,

die van D. Molanus in zeer hoog Ma-

en anderen, heugd) by die Fredikanten,
die geen Maleitsch prediken, nog geen

leitsch, boven ’t begrip van den gemeenen man, gesteld waren, en derhal-

bezoekingen van buiten-Kerken doen,
ven weinig of geen vrugt konden doen, zoo wel, als van de Taalkundigen, gegelyk zy ook, met voorschryvens van trokken werden, en dat het eenig buiten-

iaren Heer Landvoogd aan haar Edel-

voordeel, dat de laatste genieten, alleen

heden verzogt hadden, dat die in lager in die twee onnoozele lasten Ryst beMaleitsch mogten gesteld werden, ’t geen staat, die een ongehuwd Predikant nog
zy nu ook aan D. Caron verzogten te

wel jets (alzoo hy hier of daar na toe
doen. Waar op deze Kerkenraad hen zynde, geen last t'huis en laat) konnen

den 12den April Caron ’s Predikatien
zond; dog verzogt van ’t overzetten van

helpen; maar die niets aan een man, die
gehuwd is, konnen geven, alzoo die

D. Molani Predikatien verschoond te

dan een dubbel huishouden te bezorgen

werden, alzoo D. Caron liever zelf iet

heeft.

tot dienst der Kerke wilde opstellen, als

Wel is waar dat de Inlander een Pre-

een anders werk overzetten. In dit zelve dikant genoegzaam voor die tyd van

jaar ontboden die van Banda die Predi-

Hoenderen, Verkens- Bolken- en ander

katien nog eens.

vleesch, of wel van visch, Ryst, &amp;c.
voorziet; dog men moet zyn eigen Brood,

Haar Edelheden hadden den roden Ja-

nuary dezes jaars aan deze Regeering ge- Boter, (hoewel zy dat nu almede verschreven, dat men deze en gene lichte zorgden) Speceryen, en een Kok, die

misslagen van de nieuwe Christenen op de spys bereid, by zich hebben, alzoo
Bonoa en Manipa door de vingeren zien, zy zeer morssig zyn, en alles in den Olie
en dat men de vier Predikanten (alzoo braden, dat goed voor een Muscoviter,
die over ’t plaatzen van iemand op Honimoa niet konden overeenkomen ,
maar alle aan ’t Kasteel laten moest,

maar voor geen Hollander is.
Ook moet men voor zyne reize veel

meer Wyn, dan men t'huis van nooden

verzorgende alleen, dat de Kerk- en

heeft, mede nemen, alzoo de beleefdheit

School-bezoekingen beurt om beurt

immers vereischt, dat ik aan een tafel,

mogten geschieden. Dit wierd volgens

daar myn Ouderling, en den Orangkaja

die iast niet gedaan; dog die bezoekingen met zyn Oudsten zit, en daar ik een ghas
Wyn
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steel, de tweede wierd den 15den July op 1677.

keld glas geve, dat ik noit in ieder dorp Oma gelegt, maar wierd daar lam,
met een kan Wyn heb konnen goed quam weer aan ’t Kasteel, en stierf in
makeen, ’t gene, nevens ’t meer afrotzen February des volgenden jaars, dog D. de
van kleederen, zoo veel onkosten in een Jager, die den 5den September wegens
jaar geeft, dat ik die noit met die twee

ergerlyk gedrag buiten dienst voor den

lasten Ryst hebbe konnen goedmaken,

tyd van drie maanden gesteld wierd,

maar ’er altyd veel moeten byleggen;

quam in die zelve maand te sterven.

dat zeer onredelyk is, daar de Predikanten in ’t Vaderland voor alle buiten-

D. Pais was reeds Taalkundig, dog
nu wegens ziekte den 1oden Mei na Ba-

diensten behoorlyk geloond werden, be-

tavia vertrokken.

Ondertusschen wierd in Ternate, daar Die van

halven dat hare gemakkelyke reizen te-

gen de moeselyke en gevaarlyke togten D. Alberius Struis buiten dienst gesteld Ternate
was, een Predikant vereischt , weshal

te land op zulke steile en akelige geberg-

ven zy den 18den April hier om een een

ten, daar zommige wegen, boven op de

Predikant verzogten, te meer, alzoo hy

zelve, niet boven een voet breed zyn,

zoo ftond na Batavia te vertrekken.

ken om

harer

Omtrent den rang der Predikanten

daar aan den 11den January te belasten,

heden

dat de zelve op Begravenissen, of elders

omtrent

der Pre

dikanten

te verzoeken die Kerk te willen visite-

allier geliefden haar Edelheden ’t jaar ren; dog zyn Eerw. weigerde dit, alzoo

Edel¬

de rang

daar de geheele Politycque Raad verscheen, ageer dien Raad en der zelver
Geheimschryver, dog dat zy anders, in

zyn tyd uit was, verzoekende dierhalven
liever na ’t Vaderland te vertrelken.

De Regeering had inmiddels den 13den D. Mor.
Mai goedgevonden , om D. Montanus tanus 'er
die den 6den January al bekend gemaakt na toege-

’t byzonder, en by byzondere Leden

had, dat hy de naaste Sondag Maleitsch. zonden.

zynde, de rang naast den Kapitein zou-

en dus binnen ’t jaar na zyn komst in die
Taal prediken zou) na Ternate te zen-

den hebben.

Meester Thomas Rodrigos gaf ook be¬

den , die ook daar toe zelf zynen dienst

richt aan dezen Kerkenraad , dat het

aanbood, en ’er in Juny na toe ging,

de be-

werk der besnydenis onder den Inlander

keerende van daar niet voor February in

snydenis

nu nog dagelyks gepleegd wierd, ’es
byvoegende, dat het werk-tuig, waar

’t volgende jaar te rug, gelyk hy den
6den February ook wecr op Honimoa

mede zy dit deden, zomtyds een Schaartje.

verschenen is.

Bericht
wegens

van den

Inlander.

Pre-

dikant.

Men vond goed in Mai, om D. Caron

niet eens in vergelyking komen.

Laft

verzoe-

der Predikanten alhier, zoo ter zee, als

zomtyds een Mes, en zomtyds een Bam-

Dus was deze Kerk nu drie Taalkun-

dige mannen quyt, te weten, D. D. de
gene plaats geschiedde, dat de besnedene Buck , in October des voorleden jaars
bocsje was; dat dit op een zeer verbor-

aldaar tot zyne volle genezing bleef, er

Middelen
daar

overleden , Pais ziek na Batavia, en

dat 'er dan op zyn oud-Heidensch eer

Montanus na Ternate, behalven dat zy

Fecst ter ecre van hunne Goden bereid

aan D. D. de Jager, en Rouwenius niet

wierd; alles omtrent die tyd, dat een
ongeling begon manbaar te werden.

dan D. D. Caron, en Huisman in staat

veel gehad heeft ; zoo dat 'er niemand

De vergadering, overwegende, dat gebleven waren, om eenigen dienst te
dit een algemeen quaad der Amboineezen

tegen

was, vond best, aan de Regeering hier

gebruilkt

af kennis te geven, en hare hulr

weering van dien te verzocken,

doen.

Dit jaar hadden zy by een brief van De Claf-

tot

de Eerw. Classis van Amsterdam van der

zy

19den November des jaars 1668. ool

door ’t vernieuwen der Placcaaten door

den Heer de Vlaming afgekundigd, ’t zy
door andere middelen, by de Regeering
nog in ’t werk te stellen.

Ook zouden zy den Inlander open-

sis van

Amsterdam be-

antwoord op den haren van den 26sten antwoord
September des jaars 1667. wegens zekere de vragen

twee vragen, aan haar Eerw. gedaan,

dezer

bekomen, hen bekend makende, dat deKerk.

Doop en ’t Avondmaal in de bejaarden,

baar hier tegen op stoel vermaanen,en de

volgens Art. 59. Syn. Dordrac. des jaars

schuldige ernstig bestraffen.

1618. en 1619. te zamen behoorde te

Daar wierd nu ’s Sondags tweemaal in

't Duitsch, en tweemaal in 't Maleitsch,
zoo lang als 'er vier Predikanten waren,
gepredilet.
In ’t jaar 1670. quamen hier van Ba-

gaan.

En de tweede vrage beant woordden zy
met de eigen woorden van die zelve Synodus Art. Sess. 17. en 19.
De Kerkenraad van hier bedankte

tavia drie Predikanten, D. D.saac

ook zyn Edelheid wegens de gezondene

Huisman, en Cornelius Rouwenius den
28sten January, en Hubertus de Jager

N. T. van D. Brouwerius, die zy dit

voor Amsterdam uitgekomen

den

18den April. De eerste bleef aan ’t Ka-

aar bekomen hadden, en verzogten 3)
weèr ’t herdrukken van D. Dankaart,
Catechismen.
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Aan de Classis van Amsterdam schre-

seyn.

Vraagen van Melchior Burs, door D. Spil-

1671.

ven zy, dat het beroepen der Kerkely- jardus overgezet (die ik noit gezien

Schryvens aan

ken hier geheel en al aan de Regeering,

hebbe) die van den Heer van St. Alde-

de Cassis

en dat tegen de Canones Syn. Dordr.

gonde, en de Catechismus van D. Dan-

tond. Zy toonden ook, dat men zich

kaarts op te zeggen. Men had hier

in allen deelen na die Canones, omtrent

veertig geschrevene Predicatien over ’t
Geloove en de Wet in gemeenzaam Ma-

over verscheide

zaaken.

het ten eersten toelaten der gedoopte be¬

aarden ten Avondmaal, niet schikken leitsch, die des Sondags op de afgelegene
kon, aangezien hier nu al zestig jaaren dorpen door de Meesters (alzoo men
niet dan stukken en stollen van D. W il-

lang de bejaarde gedoopten noit aanstonds ten Avondmaal toegelaten waren. tens Predikatién daar vond) voorgelezen
wierden ; dog vonden beter, dat zyn
Zy gaven hen ook kennis, dat hier over
de duizend Ledematen, dat ook de kin- Eerw. liever zelf iet opstelde, dat aldaar
deren der Heidenen niet dan selden, en
op ’t sterk aanhouden der Getuigen, ge-

doopt waren; dog zy zouden zich voortaan na den Art. Sefs. 19. schikken.

zou konnen dienen.
Zy hadden van Batavia, zoo zy den

roden Mai schreven, de verzogte Kerkbehoeften, dog geen N. T. van Brou-

Men had by de laatste bezoeking der werius, nog de Predikatien van D. Wilbuiten-Kerken op ’t gebergte en de tens ontfangen.
Op Piroe waren by de laatste Kerk- Piroe
stranden van Leytimor drie honderd en
Cmiisten
drie Ledematen bevonden; en waren 'er bezoeking achtentwintig Heidenen be¬
weer veel op Manipa van de voornoemde

dorpen gedoopt.
Bevel
haret
Edelhe

den om
trent de

Predikan¬
ten en

Opper¬
hoofden

Den 2osten December schreven haar

Edelheden aan die van de Regeering alhier, dat zy de Predikanten in eere houden moesten, mits dat die aan de Opper-

te ceren

gewor¬
sen.

en School opgerecht, en een Meester
gelegt. Ook waren ’er dit jaar eenigen

p’t eiland Bonoa, op Hatoepoetch,
gedoopt.

Zy waren met hun drieën voor dien

hoofden ook de schuldige eere bewezen; grooten Oegst te weinig, vooral, om de

ook schreven zy over D. Montanus, als

buiten-Kerken te bezoeken, en oordeel-

cen man, die wrevelig van aard was,

den, dat Amboina, zoo wel als Batavia,

hoewel ik niet zien kan waar mede hy

zes Predikanten van nooden had, wes-

zich aan iets diergelyks schuldig gemaakt

halven zy nog drie Predikanten verzogten. Ook klaagde D. Montanus in 't by-

om mal¬
kanderen

jaarden en kinderen gedoopt, een Kerk

nad. Ook belastten zy, dat men hier

veel ieverige Schoolmeesters aanqueeken zonder over de Heer Cops, en dat hem
moest.

In ’t jaar 1671. is D. Montanus in
Februarius weër uit Ternate, na Honimoa, zyn bescheiden plaats, gekeerd,
den 6den van welke maand D. Rouwenius,

D.Carons

den Kerkenraad geschreven hebbende,

leden is

als ook van wegen den Heer Landvoogd,

D. Caron kreeg geschil met den op-

met de

Eerw. toonde aan de vergadering, dat

Die van

ver Kerkelyke zaaken buiten kennis van

wierd daar over zoo van den Kerkenraad,

per-Koopman de Heer Francx; dog zyn

Francx.

ook de Koopman op Honimoa. Zyn
Eerw. aan den Heer Landvoogd Cops

aan handen en voeten lam zynde, over-

geschil
Heer

die verdrukte, zelf tot slaans toe, gelyk

berispt, en verzogt zich voortaan daar
voor te wagten.

Sen 15den September eischten die van Die van
Banda van hier Maleitsche boeken voor Banda

hy gelyk had, en daar op wierd de Heer
Francx, en zyn vrouw, voor die tyd

de Kerken en Schoolen, die op

van ’t Avondmaal afgehouden.

stonden opgericht te werden

Den 28sten January verzogt D. Petrus

derwaards een Krankbezoeker

1er1oe¬

Aroe

ken om

a1200

Maleit-

Danie

che

Berghuizen, en zyn Kerkenraad op Ma-

Nieuwkerk, en een Schoolmeester ge- boeken.

verzog-

cassar, om Maleitsche boeken van hier

zonden was, die daar zeer om verzogten.

ten Ma-

als ook om een Schoolmeester, alzoo 'er

Men zond zoo veel boeken, als men

vele waren, die verzogten Christen, en

missen kon, om hen te gerieven.

onderwezen te werden.

Den 23sten van die maand was D. Mon¬ D. Montanus van Honimoa op ’t eiland Oma tanUs

Macassar

leitsche

boeken
van hier.

Men zond aan zyn Eerw. de boeken
die men missen kon; dog geen Meester
wilde om vier Ryxdaalders ’s maands

buiten ’s lands gaan. Men maakte hen

voogd geplaatst, hebbende zyn Eerw.

geplaatst.

nu ’t opzigt over vier eilanden, te weten

bekend, dat de middelen ter bekeering

op Oma, Honimoa, Noessa Laoet, en

hier deze waren: de Predikatie des hei-

eenige dorpen op Ceram, dat al een vry

ligen Evangeliums, de oprichting en neer-

zware post voor een man alleen was;

stige toezicht der Schoolen, alwaar de
kinderen leerden lezen, schryven, zin-

hun werk hadden.

gen, de Gebeden, de twaalf Artykelen

op Oma

op zyn verzoek, door den Heer Land

hoewel de twee andere broeders mede
Men ondervond, dat de Heidensche

des Geloofs, de Thien Geboden, de plegtlykheden der Inlanders van Duivelsdiensten,

VAN DEN GO DSDIENST.
1671. diensten Feesten, zoo omtrent de be-

snydenissen, als omtrent de jonge dog-

ters, als die Vrysters wierden, nog al

69

hier den 22sten Maart, werdende den 1673.

Ssten Juny op Honimoa geplaatst.
D. Struis bood den 22sten Maart aanD.

Struis

om eenigen tyd op Ceram te blyven leg- op Ce¬
die van Piroe en Tanoeno den Duivel gen , dat de Heer Landvoogd Hurdt ram.

dei oude gang gingen. Ook dienden

nog, offerende hunne zoonen daar aan

(een groot Voesterheer van de Kerk.

op, en hem raad vragende

een vriend van Godvrugtige en neerstige

Op Manipa was de voornoemde Casisi

Een
Moor-

Precdikanten, en een groot kender van de

David Bintang den 2ysten November als

zuivere Maleitsche Taal) wonder wel

Lidmaat aangenomen

behaagde, weshalven hy, die ’er anders
maar voor een tyd geweest was, nu ze-

sche
Priester

In ’t jaar. 1672. is D. Albertus Strui

verd

D. Struis

schip Outshoorn hier als Predikant ge-

dert den 8sten Juny vast geplaatst, en
Ceram onder hem gesteld wierd; dog hy

hier

komen.

nam daar zyn dienst vry slordig waar,

Lidmaat van Batavia den Bsten February met 't

Ook had men hier nu zes Krankbe
zoekers, van welke Sadelaar aan ’t Kasteel, Swicker op Oma, van der Werve

en had verscheide onordentelykheden gepleegd

Den 14den December quamen ’er veel

klagten over hem, zoo wegens zaaken
hoeven op Noessa Laoet, en Spiegel op omtrent den Heer Landvoogd Hurdt
en op Honimoa gepleegd, als over zyn
Hatoewana lag
op Manipa, Ulrichs op Honimoa, Ver

Den gden July is besloten , dat mer

byzonder ergerlyk gedrag. Ook had hy

geen Politycque Leden tot Kerk-ampter

zyn eigen medebroeder, D. Caron, zeer

verkiezen mogt
De zaaken op Manipa stonden wat

de Heer Commissaris Hurdt het oordeel

verwerd, en gaven de vrugten, die mer
verwagt had, nog niet. Op Piroe be¬
gon ’t Christendom ook zeer te verflaauwen door de twist, die de ingezetenen

vuil gehandeld, over al welke zaaken
van den Kerkenraad verzogt, gelyk hy
dan eindelyk daar over voor zes weken
buiten dienst gezet, hem een boete van
vyfentwintig Ryxdaalders voor den Armen

met de Alfocreezen hadden, en door de

opgelegt, en daar beneven gedreigd is de

gestadige aanvegting, die zy van de Hei

hoogste straf, zoo hy zich weder quam

densche Priesters leden.

te vergrypen.

D. Montanus was, na dat hy eenige
aaren op Honimoa, en laatst op Oma
gelegen had, nu dit jaar zedert Mai

D. Mon
tanus aan

’t Kasteel
en D

alzo0 hy den zosten April daar van ver-

Struis or

lost wierd) weër aan ’t Kasteel geplaatst.

Oma

gelegt

en D. Struis door den Heer Landvoogop Oma gelegt, hoewel de Kerkenraac

D. Huisman ’er toe geschikt hadt, ging

In dezen tyd wierd ook D. Huisman, D.

er in April na toe, en quam den isten
September van daar te rug.

In dit jaar nam ’t een begin , dat men De

Heer

Hurdt,

'er, na dat hy den 23sten Juny zyn af

aan den Heer Landvoogd kennis van het

scheid genomen, en ’er eerst tegen ge

beleggen des Kerkenraads geven moest.
Ook heeft de Heer Hurdt den aden

druischt had, na toe, en bezogt toen te

Huis-

nog geen Maleitsch kennende, na Ter- man be¬
volen
nate geschikt, en door de Regeering Maleits te
bevolen Maleitsch te leeren ; dog dit leeren.
raakte weder af, en D. Montanus ging

een deftig
Voester-

aeer der

gelyk het eiland Oma, alwaar hy juist April dezes jaars een nieuwe Kerken Kerke,
steld verorder ingevoerd, zoo als die hier komt

niet zeer stichtelyk, en in huis- twis

leefde , en is nog voor den 19den Sep.
tember van Honimoa, daer hy eerst lag
verplaatst

Volgens ’t laatste schryven predikte

scheide

te volgen:

goede

dingen in

Extract uit het Resolutie-boek van
't Ambons Gouvernement .

de

D. Huisman nog geen Maleitsch; dos

dato aden April in 't jaar

had beloofd ten eersten daar toe zyn best

1673.

te zullen doen.

In’t jaar 1673. den 28sten February

Hrecteur, mitsgaders den Raad over de

hier, zoo veel mogelyk was, voort te

Provintie Amboina, onder ’t beleid van Kerken-

zetten, om den Inlander tot te meerder

den Edelen Heere Joan Maatzuiker, Gou

yver op te wekken, en zyne genegenheit
te winnen

D. Pere-

gelegt

bonsche

order.

verneur Generaal, en de E E. Heerer
Raaden van India, allen den genen, die

In dit jaar zonden die van Batavia dezen zullen zien, ofte hooren lezen, saluyt.
D. Noach Gerardi, en D. Gualterus Pe-

grinus o
Honimoa

Nthonio Hurdt Gouverneur en Di- De Am-

belastten haar Edelheden het Christendom

regrinus (die wel twintig jaaren te Om-

doen te weten:

Alzoo die van den E Kerkenraad dezer

meren, onder 't Classis van Thiel, gestaar plaatze , eenigen tyd verleeden ons te kenney
had ) herwaards. De eerste quam na den gegeven en vertoond hadden, dat tot noo
zosten February tusschen Batavia en Am

toe bier geen vaste Permanente order tot

boina te sterven, en de laatste verscheen reglement haarer vergaderinge beraamd,
1 3

er-
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1673 en de Kerkelyke ordening van Batavia,
in allen deelen niet applicabel was op de
gelegenheit der Kerken alhier, ende over
zulx noodzakelyk vereischte, dat eenige

1673.

3.

voorvallende zaaken op een eenparigen voet

Het beleggen der vergaderinge staat aan
den afgaanden Prefes, wiens beurte mei
het verloop der maand ophoudende , zal

om disputen te eviteren, mogten werden

dezelve van den Scriba vervangen werden,

poincten wierden vastgesteld, waar na de

geschikt, hadden wy goedgevonden haar yder in zyn eigen beurte.
Eerws , ten einde voorschreve, te autho4.

riseeren, gelyk dan geschied, en haar E E
gebesoigneerde ons overgegeven is, ne-

vens verzoek, dat dezelve poincten mef
onze authoriteit tot een Kerken-ordening

Men zal den Preses behoorlyk respect
bewyzen, en hy goede order houden, we1

bevestigd mogten werden, zoo is 't dat wy, toeziende, dat een ygelyk in 't stemmen zyn
beurt waarneme, den knibbelagtigen, en
den spottenden tegengegaan, en over den
dienst en Kerk zorg te dragen, goedgevon- halssterrigen de vereischte Censure, net
agtende grootelyx van onzen pligt te zyn,

voor den welstand en geregeldbeit in Gods¬

den hebben, tot wegneming van alle mis-

Communicatie des Kerkenraads, geoef-

verstanden, &amp;c. die buiten goede beraamdt

fend werde

orders ligtelyk komen te ontstaan, het zelve
verzoek te accordeeren, en gemelde orde-

5.

ning te approbeeren, gelyk wy dezelve
approbeeren by dezen, verzoekende en be¬

Den Preses is gehouden, met den E-

velende die van den Eerw. Kerkenraad

Commissaris, even na het scheiden der

hun daar na te reguleren, alzoo wy oor.

vergadering den Heer Gouverneur bekend

delen zulx niet alleen tot welstand der te maken, ’t verhandelde omtrent zaken,
Kerke albier, maar ook tot goede harmo- die met de Politie gemeenschap hebben
nie der zelve, ende der Politie, zal komen,

te strekken, luidende als volgd:

zonder andere byzonderheden, die t'cene-

maal Kerkelyk zyn, ende de Censure der
Ledematen betreffende , te berigten, en

voorts by zyn Agtbaarheit bezorgen, ’t ge-

Kerken ordeninge van

ne den gemenen welstand der Kerken en

A MBOINA.

dat ook 's anderendaags nevens den Ouder¬

Schoolen mogt komen te vorderen; mit.

ling den Scriba heeft te verwittigen van

Eerste Artykel,
Van de Kerkelyke byeenkomsten.

het bescheid, by den Heer Gouverneux

ontfangen, ten zy zyn Agtbaarheit, om
reden, uitstel begeerde, waar na de Ge¬
committeerdens zich zullen voegen, op dat
de Acten, uitgeschreven zynde , tydelyk

I.

E ordinaire Kerkelyke vergaderinge

zal eens ter maand op den eersten voor-

mogen ondertekend werden.
6.

Alle de Brieven, Attestatien &amp;c. uit
komenden Woensdag gehouden werden, na
de middag, de klokke drie uuren, waar andere gewesten toegezonden, en by andere
Predikanten en Leden des Kerkenraads
toe men ’s daags te voren behoorlyke adver
tentie aan den Agtbare Heer Gouverneu ontfangen, zullen aanstonds aan den Prefes
doen zal, ende den Koster gelasten, den overhandigd worden, om, des nodig zynde,
E. Commissaris, met de Leden des Ker- vergaderinge daar op te beleggen.
kenraads, te waarschouwen, ten zy dat
eenige noodige voorvallende zaaken boven

de opgemelde gelegenheit, inzonderheit den
tyd van de bedieninge des heiligen Avond¬

7.

Wanneer de buiten-Predikanten aan

maals, meermaalen de byeenkomsten mogten t Kasteel Victoria verschynen, om drie
maal ’s jaars den toestand der afgelegene

vorderen.

2.

Kerken en Schoolen in de Uliassers voor
te dragen, mogen dan eerst Scriba, en daar

aan Preses werden na gelegenheit van zaaken

Die een half uur na den bestemden tyd
verschynd, zal een Schelling, en die geheel agterblyft, een halve Ryxdaalder

8.

In ’t schryven van alle Kerkelyke Brieverbeuren, indien geen genoegzame reden
ven aan andere gemeenten, met naamen
zyner absentie bybrengt.
aan
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1673. aan die van Batavia, ende de Classen in
Scriba te wezen, in zyn maand, zonder
reflectie van deze en gene, de Missive,

agtervolgens de stoffe, in Rade ontworgen,
stollen, schryven, en, geschreven zynde.

1673

2.

Nederland, zal, dien het te beurie valt

Gelyk ook gene bejaarden, ’t zy Vrygeboorne, ’t zy Slaven, zoo ligt tot den
Doop zullen toegelaten werden , dan by de

opentlyk in de vergaderinge voorlezen, la- welke nevens de vereischte kennisse, eenige
ten onderteekenen, en de opgemelde, zoo der blyken der waare boetveerdigheit over
ontfangenen, als der verzondene Brieven bare zonden bespeurd werden.

in ’t Brief-boek inschryven, met ondertekeninge van Preses, en Scriba, gelyk ook

3.

den Scriba, met Communicatie van den

Hoewel eenige gewigtige bedenkingen in
Prefes, en Ouderling, te bezorgen heeft,
dat 'er schriftelyke Extracten en Kerkelyke tegendeel vallen over den Doop der kindehandelingen, welke met de Politie gemeen- ren, die in doods noode leggen, en den
schap hebben, aan den Heer Gouverneui Sondag niet en knnnen afwagten, zoo kan
verden overhandigd, wanneer en voor 200 men egter , na behoorlyk onderzock , en

verre zyn Agtbaarheit zulx begeerd.

omzigtigheit, op het verzoek der ouders,

dezelve buiten den ordinairen tyd doopen,
9.

onder de Avond-Gebeden, waar henen

verscheidene lieden te zaamen vloeien, en
De Kerkelyke schriften, voornamentlyk

de gedaante eener gemeente uitmaaken.

het Kerken-boek, zullen yder maand in

volle vergaderinge alleen aan den Scriba

4.

cvergeleverd worden, en zal by ’t zelve

het Trouw¬ en Doop-boek, uitgezon¬

Om een eenparigen voet te houden, om-

derd) geenzins vermogen iemand te laten

trent de bedieninge des heiligen Avond-

loekomen ; maar, zoo iemand der broederen

maals, alomme in de Kerken dezer Pro-

lecture begeerd, den Scriba zulx toestaan

vintie, dienen de Predikanten, die 'er zyn,

en mogten komen, het Formulier niet aan

alleenlyk in zyn huis.

de tafel, maar van de Predikstoel af te
10.

lezen, en ouder het zingen na de tafel te
treden.

Ten is niet noodig, dat alle de rapportschriften, rakende de visitatien der Kerken, en Schoolen, zoo hier, als buiten,

geheel en al door den Scriba in ’t Kerken-

5.

Vier Sondagen voor Paasschen, zal

boek werden uitgeschreven, maar wel de

voor en na de middag alomme, daar Pre-

byzonderheden, daar uit opmerkensweerdig,

dikanten resideren , in beide de Taalen

ter advys van den E. Kerkenraad, en gepredikt worden, met het staaken van de
approbatie van zyn Agtbaarheid , de Catechismus, het lyden Christi, met onderlinge Communicatie der Predikanten,
vrlle dan de gene, die de visite verrigi
heeft, gehouden is zelf te ontwergen,en vervolgens, en ordentelyk.

den Scriba te geven, om die zoo aan te
Derde Artykel.

tekenen.

Van de visitatie der Predikanten.
Tweede Artykel.
I.

Van de Sacramenten, ende de Leere.

E solemnele visitatie, zoo op Leyti-

Dmor, als in de Uliassers, zal vier
I.

malen of ten minsten drie malen ’s jaars,
te weten, om de drie maanden eens , ge¬

Aar mogen geen andere Getuigen tot schieden , na de gelegenheit van de Moesson,
tyd , en plaatze , uitgezonderd Ceram,
vroom van leven zyn, en belydenisse doen
Manipa, Bonoa, en Piroe, daar men

den Doop toegelaten worden, als die

van de Gereformeerde Religie, of die ten niet bequamelyk, dan twee malen ’s jaars.
komen kan, en overzulx wel wat langer.

minsten in onze Kerken meermalen tot het

gehoor des Woords verschynende, toestem-

dan in de naby gelegene Negeryen, behoor-

men de tweede vrage des Doop-Formuliers

de te vertoeven, om de zwakke Christenen

of gy die Leere die in ’t oude &amp;c.

aldaar te versterken, en andere uit de blin-

op aat zy, anders doende, haar eigen ge¬

de Mooren, en Heidenen, onder den ge-

moed niet en bezwaaren.

nadigen zegen Godes, in te winnen.
2. In

72

AMBONSCHE ZAAKEN

1673.

1673.

Vierde Artykel.

2.

In de visitatie, dienen, benevens de

Van de Ouderlingen.

kennisse der Maleitsche Taal, vaste order,
I.

en eigene beurten gehouden te werden, be¬

ginnende van den oudsten, en eindigende

En pligt der Duitsche Ouderlingen,

met den jongsten.

Dboven ’t gene hen in t gemeen by 't
3.

Formulier barer bevestinge voorgeschreven
werd, is, met verwisselinge van maande-

De Predikanten, visiterende de Ker- lyksche beurten, den Preses te vergezelken en Schoolen, hebben zich te binden schappen , wanneer het voorgevallene in
aan de oude gewoonten, en maniere der
onderwyzinge, gelyk hier van veele jaren

Kerkenrade aan den Agtbaren Heer Gouverneur bekend gaat maken, en 's anderen¬

is gepractiseerd, en zich onveranderlyk te daags de Kerkelyke Acten met den Preses

houden aan de oude Formulieren en Vraag- en Scriba te onderteckenen in ’t Kerkenstukken, zoo gedrukte, als geschrevene, boek, gelyk ook de visiterende Inlandsche
op dat door invoeringe van nieuwigheden Ouderlingen, de schriftelyke rapporten,

shoewel in haar zelven aangemerkt niet die den Heer Gouverneur, en den Everwerpelyk mogten wezen) deze tedere Kerkenraad volgens gewoonte werden overInlandsche Christenen in gene verwerringe handigd, onderteckenen zullen, als zynde
geraken, tot veragteringe van den Gods- nevens de Predikanten oog-getuigen van
dienst.
’t gepasseerde in de afgelegene Kerken en
Schoolen.
4.

De Predikanten zullen ter plaatze harer

2.

inwooninge by beurten yder week tweemaal
Hoewel de Duitsche Ouderlingen mede
de vast-gestelde avond-oeffeningen der behooren ieder in zyn bourte vervolgenss dat
bejaarde en Gebeden in de negen omleggende dan van een yder onder hen, indien alle de

Negeryen aan ’t Kasteel Victoria waar-

vier Ouderlingen zich hier toe laten vin-

nemen, een of twee ofte meer, zoo veel

den, eens in ’t geheele jaar geschieden moet)
de visitatien alomme te helpen verrigien,

mogelyk is, afdoen, en zomtyds, tot meer-

der stigtinge, der Inlanderen zelfs met den gelyk de Inlandsche doorgaans gedaan heb-

Gebeden hen voorgaan. Zulx diend te ge- ben, alzoo het ook een voornaam deel des
schieden des Saturdags, en Sondags, welke Ouderlingschaps uitmaakt, en een bequaam
tyden den Inlander best gelegen zyn, ver- middel is, om met fundament van den toe¬
mits zy dan meest alle in de Negry gevon- stand der afgelegene Kerken te oordelen.
den werden, dat ook de Predikanten van nogtans zullen ze van de buiten-visiten

de Uliassers in hare residentie plaatzen

werden verschoond , indien ze geen erva-

behooren te behertigen, gelyk ook alomme in rentheid hebben van de Maleitsche Tale,
de buiten-visitatien, moet onderzogt wer- nog de Predikanten in ’t Examen konnen

den, of de bejaarden, benevens den Kerk- assisteren, ende zoo de gelegentheid harer be¬
gang, in dezen deele niet en vertragen, roepinge , binnen en buiren den dienst der
want dog de gemelde avond-oeffeningen E. Compagnie, of geenzins, of bezwaar¬
onder de voornaamste middelen zyn, om de lyk toelaien, de buiten-visiten na eisch
kennisse der bejaarden te onderhouden, die

of niet lezen willen, of voor t meerendeel
niet lezen konnen.

van zaken by te woonen.
3.

5.

Wanneer de Duitsche Catechisatie
Maandags na de middag te vier uuren ge¬

Wanneer aan ’t Kasteel Victoria in't houden word, diend nevens den Predikant
Hospitaal, en op de Werf, ’t avond- aldaar ook een Duitschen Ouderling te
Gebed werd gedaan door den Krankbe- verschynen, tot meerder opwekkinge der

zoeker, zal een Predikant by verwisselinge bejaarden, die zich nu door order van den
van maandelyksche beurten mede aldaar
eens ter weeke verschynen, en bezorgen,

dat alles met stigtinge, en toeloop aller der
genen, dewelke ter gemelder plaaizen be¬

Heer Gouverneur met genoegen der broe-

deren daar vertegenwoordigen.

hooren, toega.
Vyfde

VAn DEN CODSDIENST.
1673.

73
1673.

Vyfde Artykel,

f.

Van de Diaconen. &amp;c.

De Krank-bezoekers moeten zich der
Maleitsche Tale bevlytigen, en maandelys

Zesde Artykel,

eens ter bescheidene plaatzen, na de gelegentheid van de Moesson, de Schoolen

Van de Krank-bezoekers.

visiteren, ende de bejaarde Catechizeren,
volgens den inhoude der Formulieren, daar
van in druk, en in geschrifte zynde,mits¬
gaders gehouden blyven de rapporten harer

I.
7 En

Krank-bezoeker aan ’t Kastee

E(gelyk ook alomme in de Uliassers

visitatien mondelyk , en schriftelyk , den
Predikant, onder welkers opzigt zy staan,

zal buiten , en voornamentlyk binnen t over te geven, zonder juist dezelve aan den
Ziekenhuis, dagelyks na den toestand der E Kerkenraad onmiddelyk toe te schikken.
Kranken vernemen, hen meermalen troosten,

Zevende Artykel.

en bidden met de gene, die in de doodkamer leggen en ingevalle ymand van

hen de tegenwoordigheit van een Predikant
mogt verzoeken, zulx zyn E- aandienen.

Van de Meesters en Schoolen.
I.

2.

En opper-Meester van Leytimor, na

De Krank-bezoekers zoo bier, als

Dhet voorbeeld van Honimoa nieuwelys

elwaard in deze Provintie, mogen ’s mor-

gesteld over de vyftien Scholen onder ’t

rens , en ’s avonds , ter bestemder tyden gene hoogere toezigt der Predikanten , zal alle
Formulieren der Gebeden gebruiken, dan

maand eens na de gelegentheid van de Moes¬

die hen van de Predikanten bevorens, en son, dezelve bezigtigen, en op het onver-

wagtste bykomen, de rol oplezen, de presenperzoonen , zyn voorgeschreven, insgelys te en absente kinderen aanteekenen , en
na de gelegentheid van tyd, plaatze, en

zullen ze op de afgelegene Comptoiren, vooris na de pligt der Meesters, der Schohier op de Werf, en in 't Hospitaal lieren, en na den toestand van den Godss avonds , een Kapittèl uit den Bybel dienst, vernemen, en daar van behoorlyk

vervolgens voorlezen, twee verzen nazin- rapport doen aan de Predikanten volgens
gen, en des Sondags uit de ordinaire Postille van Bulaeus, de groote Zee-vaart

schriftelyke instructie, hem gegeven.
2.

of een anderen Autheur (daar geen Prcdikant woond) den volken een Predikatie

voorhouden met Communicatie der Predi-

De Meesters zyn gehouden, volgens de

kanten, onder welkers opzigt zy staan, oude gewoonte in de Uliassers, Honimoa,
zonder dat zylieden, nog ook de School
Boang Besy, en Noessa Laoet, alle passermeesters, zich zullen verstouten mogen, dagen, te weten, om de veertien dagen
die af te lezen, van de Predik-stoelen, of eens, in de drooge tyd, dog om de vier
andere plaatzen voor de Predikanten af- weeken eens, in de regen-Moesson, onder
gezonderd.
3.

verbeurte van een Ryxdaalder, ende dat
des Dingsdags na de middag de klokke
twee uuren , in de Maleitsche Kerke te
komen.

Geen Krank-bezoeker zal vermogen de
Scholieren, oorlof tot speelen te verleenen.

dan met kennis van den Predikant, en zyn

subaltern Opper-hoofd, nog bestaan in
’t alderminste, de orders, by de Predikan
ten gesteld, te veranderen.
4.

De Krank-bezoekers mogen na de drie

3.

De Meesters dan hebben behoorlyk rapport te doen van den toestand der Kerken,
en Schoolen, ten einde op alles goede
order mag werden gesteld, en zy voorts onderzogt in de gronden der Religie door de
Taalkundige Predikanten, een yder in zyn

beurte, en na zyn Capaciteit, de Formu-

gedane Proclamatien, de lieden trouwen, lieren der onderzoekinge, zynde de twaalf
by absentie van den Predikant, op ver- Artikulen, de Wet, ’t Vader onze,

tooninge van de schriftelyke acte der Commissarissen.

III. DEEL.

ende de Sacramenten, ende dat vervolgens

van Artikel tot Artykel. &amp;c.

K

4. Men
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van ontslag der Jongens, en Meisjens, by 1673.

baar Edelhedens van Batavia vastgesteld,

4.

inhoudende.

Men diend in de solemnele visitatien.
wel te letten op des Meesters diensten, leven,
en naarstigheit, de trage en ongeregelde voor

de eerste en twede maal ernstig te vermanen,

9.

Dat de Jongens met haar twaalf, en de
Meiskens op haar tien jaren, van het vast

daar op niets volgende , bare gagie door last
van den Agtbaren Heer Gouverneur voor School-gaan zullen werden ontlast, mits
een wyle tyds te helpen opschorten, en zul- dat ze dagelyx een uur ofte een of twee
len zy eindelyk l'eenemaal werden afgezet,

dagen in de weeke ter Schoole komen, om

indien zy de Kerken niet meer konnen stig- haar vorige lessen te repeteren, of wel
ten, ende de Schoolen om barent wille voorts aan te leeren al ’t geen heu omtrent
de kennisse der Gebeden, Vraag-stukken ,

verloopen.

lezen, schryven, zingen &amp;c. nog mancque¬

5
Tder der aanwezende Predikanten heeft

ren mogt, alzoo de voorschreve kinderen
ook tot andere dingen dienen aangezet, en
bequaam gemaakt te worden.

maandelyk in zyn beurt, ter presentie van

een Ouderling, zoo de beide Inlandsche
BESLUIT.
Scholen, als de Duitsche, ordinaarlyk
van een Krankbezoeker aan ’t Kasteel
Wat vorders de Censure, en andere
gehouden, te examineren, gelyk zulx ook stukken, tot een volslagen Kerken-ordenindiend te geschieden in de Uliassers, ter ge dienstig, aangaat, die hier nog zoude
plaatze daar een Predikant resideerd,
trent de Inlandsche Schoolen, daar

got
toe

nemende den Dingsdag van twee tot vier
uuren na de middag.

konnen bygevoegd werden, daar toe dan de
tyd en ondervindinge mogten in toekomende

stoffe verschaffen, en diergelyke bescheiden
meer, de welke deze Kerken gemeen hebben, met andere Gemeenten van India,

6.

Men behoord alomme onder de visitatien

ende de vereenigde Nederlanden, refereren
wy ons aan de geschrevene Kerken-orde-

toe te zien, hoe verre de Scholieren van ninge van Batavia, de gedrukte Synodale
tyd tot tyd hebben gevorderd, in t lezen, besluiten , voornamentlyke tot de na-handeschryven, Gebeden, groote en kleene Vraa- lingen van de algemene Synode, gehouden
gen, of al neerstig ter School komen, en tot Dordregt , die de Predikanten uit het
van bare ouders niet t’elkens na de Thuinen werden afgetrokken.

7.

De Meesters zullen voortaan de kinderen, welke eenige besmettelyke ziekten, en
toevallen zyn onderworpen, zoo lange uit
de Schoolen weeren, tot dat zy genezen
zullen zyn.

Patria berwaards trekkende, moeten onderteekenen.

Maar dewyle daar in nog is blyven open-

staan het stellen van een Visitateur der

Schoolen, werd geresolveerd daar toe te
verkiezen, den perzoon van Jeremias Ro-

drigos, Schoolmeester en Voorzanger in
de Maleitsche Kerk alhier met een be¬

looninge van acht Ryxdaalders ter maand,
wiens werk zal zyn nu deze dan geene

School, onder dit Kasteel gehoorende,

8.

Zoo menigmaal de visitatien gedaan wer¬

op

’t onvoorzienst by te komen, om alzos te
ondervinden, of de Schoolmeesters,wel
op haar dienst passen, en de kinderenbe¬

den in de afgelegene Schoolen, door de
hoorlyk geleerd werden, ’t geene aangezien
Predikanten, staat den kinderen een va¬
cantie van twee weeken, insgelyz in de

beilige dagen van Paasschen, Pinxteren,
en Kersdag, gegund te werden; dog in de
Nagel-Oegst, een volle maand, om de
ouderen haare Speceryen te helpen pluk-

werd een zeer nut en bequaam werk te zul-

len wezen tot voortzettinge der kennis van

de Schoolgangers, als anderszints.
Geextraheerd uit het Resolutie-

ken, zullen ook van den Schoolgang niet

boek in den hoofde dezes gemeld, en, na gedane Collatie,

geheel en al ontslagen worden, voor en al

daar mede bevonden te accor¬

eer men bevind, dat zy de gewoonlyke stuk-

deren, Amboina, aan

ken hebben volleerd, ten ware de dringende
armoede van de ouders, der kinderen be¬
hulpzaambeit zoekende, of eenige andere

Kasteel Victoria, den 22sten

zwarigheden, anders quamen te vereisschen;

zullende inmiddels de visitateuren, zoo veel

doenelyk, zich gedragen na de jaren en tyd

t

July in ’t jaar 1693.

JAN DURYN
Secretaris.

VIER-
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VIERDE HOOFDSTUK.
Om. Durant hier, en D. Caron vertrokken. D. Struis aan ’t Kasteel gelegt.

Sepa Christen geworden. Van der Sluis tot Proponent gevorderd. De besnyde-

nis nog sterk in zwang. D. Huisman na Ternate, sierft. D. Eldercampius bier.
Caheing tot Proponent gevorderd. D. Montanus na Ternate gezonden. D. Struis
na Hitoe. Formulieren door D. Caheing overgezet. D. Struis na Batavia gezonden.
D. D. Ab Englisch, en van Belle , hier. D. Durant overleden. D. Caheing 's ver-

zock afgeslagen. D. Montanus in Ternate overleden. D. D. Vosmaar, en de Leeuw
hier. D. Caheing na Ternate. Camarien werd Christen. D. Eldercampius over¬
leden. D. de Leeuw gestraft. D. Ab Englisch overleden. D. de Leeuw na Batavia

vertrokken. D. Caheing en D. Peregrinus dood. D. D. Carpius, Vonk, en Hellenius, bier. D. D. Hck en de Vos bier. In ’t jaar 1683. matigd zich de Heer Padbrugge aan de Nominatie des Kerkenraads goed te keuren. D. Vos aan ’t Kasteel
gelegt., Haar Edelheden last omtrent de Moorsche Priesters van Boero. De Heer
Padbrugge in 't ongelyk gesteld. In’t jaar 1686. quam de Schryver bier. Des zelfs
aanmerking over den staat dezer Kerke. En hoe Hy zich tot het leeren van ’t laag
Maleits geschikt heeft. Des zelfs voorspoedige vordering in die Taal , en zyne verbetering binnens tyds daar op gevolgd. D. van Brussel hier om ’t hoog Maleits te helpen invoeren. D. D. de Bois en van Brakel in Banda overleden. Men zend den Schryver,

niet zonder geweld, en tot groot nadeel dezer Kerke, derwaards. Na welkers vertrek
de Maleitsche Kerk hier ledig stond. In’t jaar 1688. quam de Schryver weer bier.

Zyn bevindig van den slegten staat der Kerke. Haar Edelheden belasten ’t hoog Maleits
in te voeren. D van der Vorm hier. De overzetting des Bybels door den Schryver

begonnen. D. Hodenpyl hier Reden van het verval der Kerke. D. van der Sluis
na Batavia. Scherpe brief door D. van der Vorm aan die van Batavia geschreven.
Verzock der Kerk-bezoekende Predikanten afgeslagen. D. D. Gordon, en Loderus

hier. D. van Brussel sterft. De last, om ’t hoog Maleits in te voeren, vernieuwd.
De Schryver maakt aan den Kerkenraad zyn voornemen, om den Bybel over te zetten,
bekend. D. Hodenpyl na Ternate. D. Leidekker met het overzetten van den Bybel

in ’t hoog Maleitsch bezig Diaken van der Poort wettig van 't Avondmaal gehouden.

D. Loderus verzock, om Maleits te prediken, afgeslagen.
IIT
1674.
D. Durant hier,

N’t jaar 1674. verscheen hier van

’t Kasteel geplaatst te werden, dat hem

Batavia D. Petrus Durant den 2osten

toegestaan is; dog hy verkorf het in

Mai. Hy had met het schip de

September weder grof; maar, op be-

1674.

Goude Leeuw omtrent Macassar lofte van beterschap, en met bedreiging

schipbreuk geleden, ook al zyne

van zware straffe, wierd het hem vergeven.
Ook heeft hy in ’t einde van’t jaarSepa

goederen verloren, en bleef nu hier aan
’t Kasteel den halven Duitsche dienst

het dorp Sepa op Ceram bezogt, alwaar

waarnemen.

gecurct
toen een Meester gelegt is; maar in deAen.

Den 1oden February belastten haar

Christen

maand December kreeg hy weer groot

Edelheden, om jaarlyks de Kerkelyke geschil met D. Peregrinus, en ieder van hen
berichten over te zenden.
En D.

Caron

eenen van de twee overige Predikanten

D. Francois Caron, den 23sten Mei een voor zyn vyand verklarende, zoo gaven
heerlyke afscheids- getuigenis van zyn de Ouderlingen en Diakenen (over die

vertrok-

dienst bekomen hebbende , trol niet

zaak niet willende oordeelen) het aan de

ken.

zonder groote droefheit en tranen van

Regeering over. Men vond ondertus-

den Inlander , die zeer veel aan zyn schen goed hem nog voor drie jaaren op
Eerw. verloor, in Juny van hier. Na- Oma te laten.
In dit jaar is hier ook gekomen de Van der
derhand zyn zyne Maleitsche Predikatiën, en een bockje, De weg des Hemels Kranlbezoeker Cornelius van der Sluis Sluis tot
Propo¬
gedrukt, dichier veel vrugt doen, alzoo van Utregt, die den 1oden July van
’t laag Maleitsch is.
D. Struis
aan ’t

Kasseel

gelegt.

D. Struis wierd ondertusschen in February, op zyn beter gedrag, van zyne
dienst-schorssing ontheft, en weer of

’s morgens ten acht uuren tot ’s middage
ten vier uuren door D. Struis, op goed-

nent ge-

vorderd.

keuring der Regeering, onderzogt, en

by eenparigheit van stemmen tot PropoOma toegestaan zyn dienst waar te ne- nent gevorderd is. Ook is hem toegemen. Hy verzogt den 1oden Juny aan staan naast aan de Ouderlingen in vergaK 2
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dering te mogen zitten; dog zonder be¬

1674.

zitten; dog door bestel van D. D. Mon- 1675.

sluitende stem, en onder voorwaarde
van over zommige zaaken, als de ver-

tanus en Struis wierd hem naderhand een

onbehoorlyke getuigenis van zyn ondergadering dat noodig oordeelde, op te zock, volslagen tegen ’t besluit des Kerkenraads, gegeven; waar over de laatste

moeten staan.

Men hoorde nu dagelyks nog dat de drie maanden lang van 't bestier des Ker-

B-snydenis n0g
sterk in

kenraads afgehouden is, dat Montanus

besnydenis by den Inlander zeer in zwang
ging. Ook gaf D. Huisman bericht, na zyne wederom-komst uit Ternate ook
dat in de overzeesche dorpen veelen het zou moeten ondergaan, genoodzaakt

zwang

brood des Avondmaals niet aten; maar

in hunne neusdoeken na huis droegen.
Voor D. Caron ’s vertrek was een oud

aanzienlyk Inlander zyn Eerw. voorge-

komen, die zich ontschuldigde , dat hy
wegens ouderdom nu niet meer ten

zynde aan D. Caheing een ordentelyke
getuigenis te geven, en te bekennen te-

gen het besluit gedaan te hebben, gelyk
hy zich die straf ook beloofde te onder-

werpen, hebbende beide maar een raadgevende stem, zonder zich met eenig

Kerk-bestier in die tyd te mogen be¬

Avondmaal gaan kon; dog dat hy zyn

Slaaf zenden zou, om het in zyn plaat.
waar te nemen. Diergelyken voorval

moejen.

heb ik omtrent vyftien jaaren daar na

tweemaal Sondags Maleits te prediken;

onderscheid, dat hy zyn zoon in zyn

keurde, de Regeering oordeelde het on-

plaats wilde zenden.
Aan deze voorbeelden kan menge

noodig

Den 11den Juny bood D. Montanus aan

met een Inlander gehad, alleen met dit dog schoon de Kerkenraad dit goed-

noeg zien, hoe slecht het nog met de

Op

dien zelven dag verzogt D. van

der Sluis alle Sondag te prediken, dat

kennis van den Inlander (hoe veel men hem voor de Soldaaten toegestaan wierd
ook bevorens van den aanwasch der in ’t Kasteel te doen.

Die van Ternate verzogten den roden
Christenen daar opgegeven had) geJuly , alzoo D. Huisman (die ook reeds
steld zy
Het eenige, dat men hier tegen doer Maleits kon) daar overleden was, een
kon, was, hen in 't byzonder, en in ander Predikant. De Kerkenraad verkoor hier toe D. Peregrinus, waar over
’t openbaar daar over te vermanen, te
bestraffen, en beschaamd te maken, en, zich de Regeering verwonderde, alzoc
zoo zy niet wilden luisteren, aan de Re¬

hy geen Maleitsch verstond. Zy zouden

geering kennis hier af te geven.

D. Struis derwaards gezonden hebben;

D. Huis
man na

Ternate

sternt.

In ’t jaar 1675. is D. Huisman in Fe

dog D. Montanus bood zynen dienst aan,

bruary (alzoo zyn Eerw. den 6den ’t uit-

en is in Augustus, of niet lang ’er na,

daar den 19den Mai overleden was.

Den 6den February boden eenige ge-

daar voornamentlyk, en alleen, belette)

niet eenige vrugt zou konnen doen,
waar toe de Regeering zyn Eerw. ook

zy wierden nog uitgesteld.

campius

’t afwezen van den opper-Priester Hassan
Soeleyman (die de bekeering der Mooren

vangen Duivels-dienaars van Piroe en Ta¬

noeno aan om Christen te werden; dog

hier.

Ternate
gezon¬

den.
trekzel der Regcering wegens zyne ver- derwaards vertrokken.
D. Struis was in Mai na de kust van D. Struis
zending derwaards verzogt) na Ternate
gegaan, om die Kerk te bezoeken; dog Hitoe geweest, om te zien, of hy byna Hitoe¬

men hoorde eenigen tyd daar na, dat hy

D. Elder

D. Montanus na

Sen 12den verscheen hier D. Andreas

Eldercampius, gewezen Predikant toi

magt gegeven had; doch quam onverrichter zake weder.

In Juny quam zyn Eerw. ook aan

Lutkengast, onder Groningen, nevens ’t Kasteel leggen, en D. van der Sluis
Formuden Krankbezoeker Zacharias Caheing, trok na Oma. Ook zieik, dat D. Calieren
heing
den
3osten
July
zyne
overzetting
die al verscheidemalen bevorens in ’t gedoor D.
van
het
Trouwen
Doop-Formuliei
heim gepredikt, en ondertusschen ook
Caheing
het Maleitsch geleerd hebbende, by zyr overleveren zou, om nagezien te wer overge-

komst hier verzogt tot Proponent gevor- den, dog ik weet niet, dat ik die oit zet.
derd te werden.
En Caheing tot
Propo¬
nent ge-

vorderd.

Hy wierd uitgesteld, en, na dat hy

gezien hebbe¬
Omtrent dezen tyd trok de Heer Huydt

eenige tyd voor de Predikant zou gepre- ook de zaak tusschen D. Struis en D.
dikt hebben, besloten, dat D. Montanus Peregrinus over ’t niet bevestigen van een
over drie weken een proeve van zyne Ouderling (alzoo er de Kerkenraad me-

bequaamheit door eenig onderzoek ne de talmde) aan zynen Raad.
men zou; waar na hy den roden Juny

D. Peregrinus, nog op Honimoa leg-

met lof tot Proponent gevorderd, (dat gende, was door den Fiscaal over een

by de Regeering goedgekeurd wierd
en hem den 3den July vergund is, even

als D. van der Sluis, in Kerkenrade te

onredelyken brief aan D. Durant gedag

vaard, en gelast by zyn opkomst die
zaak voort te zetten; dog hy ontschuldigde

VAN DEN CODSDIENST.
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Die van Batavia schreven dit jaar ook, 1676.

laatst van’t jaar, of den 6den Novem- dat haar Edelheden beloofd hadden te
ber, over die zaak, en over die van bezorgen, dat D. Caron ’s Predikatien in

D. Struis, niet te konnen opkomen

t Vaderland zouden gedrukt werden.

In ’t jaar 1677, den 12den February, D. D
dog zich aan ’t oordeel der vergadering
te gedragen , alzoo D. Struis zich der quamen hier D. D. Jacobus Vosmaar Vosmaar
en de
aden October zoodanig weer had te bui gewezen Predikant op den Hitsert, in
ten gegaan, dat hy daar over van zyn diens

gehouden was, tot dat hy genoegen zou
gegeven hebben.
Ook zie ik, dat D. Eldercampius mef

't Classis van Dordrecht, en Cornelius

Leeuw

hier.

de Leeuw , welke laatste op Honimoa
gelegt wierd.

Den gden Maart is D. Caheing, by na-

der onderzoek van zyne bequaamheit,
richt van een bezoeking der Kerken op door D. Eldercampius zeer loffelyk beHonimoa en Oma deden, zonder dat vonden , tot Predikant gevorderd, en
Meester Rodrigos den 3den April al be¬

zyn Eerw. nog Maleitsch kon, dat zeer

den 15den met D. Peregrinus na Ternate

buiten den haak was

vertrokken; dog D. Peregrinus quam dit

In

D. Struis

’t jaar 1676. den 16den January

wierd D. Struis twee maanden buiten

na Bata-

zelve jaar weder hier.
Den 23sten Juny is ook Joannes Chri-

dienst gesteld , den aden Maart weër stoffel Stevenszoon in dit jaar hier gekomen, met veel lof tot Proponent gevor-

via ge

ontheft, en den 12den April na Ternate

zonden.

belast te gaan, waar over hy den Hee

derd, en den aden Augusty vergund in

Landvoogd zoo onbehoorlyk bejegende

vergadering te zitten; die daar na naar

en zich verder zoo qualyk aanstelde, dat

Banda vertrok

Den 6den January was D. Eldercampius, Camarien
hy geheclen al den 6den Mai wierd afgezet,
’t geen Sondags in beide de Kerken af nu reeds Taalkundig, ook die van Ca- werd
gelezen, en waar op hy in Juny na Ba- mariën wezen bezoeken, om dezelve Christen.
tavia gezonden is, zonder dat ik egter nu veertien maanden onderwezen , te
zien kan, dat die aflezing veel stigtins

geven kon; zynde het jammer, dat zoo

doopen.
In ’t

jaar 1678. is D. Eldercampius D. Elder-

een byzonder Taalkundig man zoo vol overleden, en D. van der Sluis den Ssten campius

gebreken was, en dat de Kerk van Am- April door D. de Leeuw onderzogt, en
boina hem daarom missen moest
D. D. Ab
Englisch,
en van

Belle hier

Dit jaar quamen hier van Batavia D

Jobanues Bartholomeus ab Englisch, ge

overle-

in ’t bywezen van den aanstaanden Heer den.

Landvoogd de Vicq, D. D. Peregrinus
ab Englijch , Vosmaar, en van alle de

wezen Predikant te Renen, in 't Classis Ouderlingen, met veel lof tot Predikant
van Buuren, (die in Mei na Honimo-

bequaam gekeurd, den 1oden bevestigd,

gelast wierd te gaan in D. Peregrinus en nam den isten Juny afscheid na Ternaplaats) en D. Jacobus van Belle, de ecr

te ; dog D. de Leeuw wierd over ver- D. de

ste in January, en de ander den 2den scheide onordentelykheden in een boett

Leeuw

April, welke laatste den 1oden Septem- van zes Ryxdaalders voor den Armengestraft.
ber overleden is.
beslagen; en zo hy iets diergelyks weder
Den zosten Mai is D. Peregrinus van deed, zou hy vyfentwintig Ryxdaalders
Honimoa verlost, dog den 28sten hem verbeuren
door ’t lot de reize na Ternate te beurt

Den aden November wierd na de bui-

ten-plaatzen bekend gemaakt, dat de
gevallen, die zyn Eerw, ook aannam.
Den 17den Juny verzogt D. van der buiten-Opperhoofden mede opzienders
Sluis het voorschryven des Kerkenraads der Schoolen waren.
In December is D. ab Englisch over¬ D.
om tot Predikant gevorderd te werden,

’t geen hem wierd toegestaan.
D. Durant over

leden.

D. Durant, met de Heer Commissaris
Hurdt voor een springtogt den 27sten

verzoek

afgeslagen.

Dus bleven hier nu maar D. Eldercam

pius, D. ab Englisch, en de Proponenten

Den 2esten January had de Heer Hurdt den

vermogen helpen moesten

In’t jaar 1679. waren hier nog D. D. D. de

D. D. von der Sluis, en Caheing, welke Peregrinus en Vosmaar aan ’t Kasteel,en

laatste verzogt op Manipa te gaan predi

Leeuw

D. de Leeuw op Honimoa, daar hyin

ken, dat afgeslagen wierd om verscheide D. Peregrinus plaats gelegt was ; dog der
redenen.
zosten September nam die laatste Heer

D. Mon- r

D. Montanus was in Ternate overleden. zyn afscheid, en vertrok om zeer geringe

tanus in waarschynlyk in't laatst des voorleden,
Ternate
overle- of ’t begin dezes jaars.
den.

Cecte¬

zyn plaats gelegt

September mede gegaan, quam op de aan de buiten-Opperhoofden ook belast,
te rug-reize omtrent Boero den Ssten dat zy zich met de oeffening van den
December te sterven, en is daar be- Godsdienst niet bemoejen, de Predikanten daar mede laten begaan, en hen na
graven.

D. Caheings

Ab

leden, en D. de Leeuw den 1aden hier in Englisch

redenen na Batavia.

K 3
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In’t jaar 1680. komt D. Caheing den
16den Juny uit Ternate weër hier als

hieing, en

Predikant; dog stierf den 4den Decem-

D. Perc

ber daar aan. Ook is D. Peregrinus den

grinus,

Isten July overleden, zoo dat D. Vosmaar

dood.

D. D.
Carpius,

Vonk, er

nu alleen onder zoo grooten Oegst nog
overbleef.
In’t jaar 1681, den oden April, ver-

schenen hier in vergadering D. D. Alezander Carpius, Carolus Vonk, en Isaac Hel-

Helle-

lenius, welke laatste op eigen aanbieding
nius, hier

op die zelve dag op Honmmoa geplaatst,

en na den yden Mai derwaards vertrok

ken is.

ven, en de Heer Padbrugge geheel en al 1684.
ongelyk gegeven, en zyn Ed. aangeschreven was, zich voortaan met het

Kerkelyke niet te bemoejen, alzoo haar
Edelheden dat zelf niet deden.
In’t jaar 1685. wat na den aden April,
en voor den pden Mai, is D. Dix overle-

den , zoo dat nu D. van der Sluis hier
alleen was,

De Kerk-bezoekingen waren door
gebrek van Leeraars in geen anderhalf

jaar op Boero, Manipa, Bonoa, en Ceram, geschied.

In’t jaar 1686, den 3osen April.

Hek en

schenen hier D. D. Mattheus Hek, en

quam ik hier met Voorschoten, en verscheen den 1sten Mai aan land, en den

de Vos

Rombertu; de Vos in vergadering; dog

oden in vergadering.

D. D.

hier.

In’t jaar 1682, den aden Maart, ver-

den 6den Mai vertrok D. Hellenius ziek,
of lamagtig, na Batavia, D. de Vos is op

Honimoa geplaatst, en D. Vonk den gden
April hier overleden.
In ’t jaar

1663.

In’t jaar 1683. had zich de Heer

Men ziet hier nu ettelyke jaaren aan
een, in wat bedroefden staat de Kerk
verscheide Predikanten tot haren dienst

gehad; dog veele daar van zyn door hun

Commissaris Padbrugge aangematigd, voor byzondere geschillen, zommige door
ziekte, en ook eenige door hunne schie-

rich de

gemaakt, goed te keuren, en daar na

lyk daar op gevolgde dood, niet in staat

uit dezelve zoodanige Leden, als zyn
Ed. begeerde, ’er zelfs uit te kiezen.
D. Hek, en eenige anderen, waren van

geweest, byna eenige vrugt te doen.
Ook was 'er D. Vosmaar en D. van der

ge aan de

Nominarie des

Kerken.
122ds

goed te
keuren.

gelegt.
Haar
Edelheden jaft
omtrent
de Moor

sche Prie-

sters van
Boero.

Kerke.

En hoe de
Schryver

zich tot
het leeren

by den Inlander gesproken, en van de

Ouderlingen en Diakenen niet goedkeu-

meesten aldaar verstaan wierd, te leeren 124g

ren kon. Zyn Eerw. vertrok in Mai

en dat wel daarom, om dat al de Predikanten, die hier tot nog toe zich in deze

daar na nog veel beweging gemaakt

aan ’t

de staat

ken, alzoo by zulken verkiezing van

nis van den Preses) gegeven, waar over

Kasteel

king over

dezer

Sluis eenige tyd maar alleen geweest

Zoo ras ik my in Amboina had nederoordeel, dat dit zyn Ed. toequam; dog
D. Vosmaar sprak dit tegen, en verzogt gezet, heb ik my ten eersten geschikt,
om de Maleitsche Taal, zoo als die daar
den 2ysten Maart na Batavia te vertrek-

met zyne Kerkelyke getuigenis, hem
door D. de Vos (zoo men zei, buiten ken-

D.Vos

Des zelfs

van Amboina is geweest, hebbende wel 2anmer-

eerst de Nominatie by den Kerkenraad

Padbrug-

quam de
Schryver
hier.

matigd

Heer

In’t jaar
1666

wierd door den Commissaris Politycq,
uit naam van de Heer Padbrugge,
D. de Vos wierd aan het Kasteel ge-

plaatst, en was zedert meest ziek.
Omtrent de Mooren verboden haar

Edelheden, by hun schryvens van den
19den July, dat die van Boero geen PriePriesters buiten kennis van den Heer

Taal geoeffend, of eenigen dienst en vrugt
hier in gedaan hadden, zich geheel en al

van ’t

Maleits
geschiks

heeft.

van die lage , gemeene en verstaanbare
schoon bastaard) Taal, en noit van
’t hoog Maleitsch bedienden, maar in te-

gendeel, als die van Baravia nu en dan

van die hooge Taal al iets opperden
gelyk in den jaaren 1677. en 1678. geschied is) zich met zeer veel ernst, en
reden, altyd daar tegen gesteld hebben.
Ik bragt het door neerstigheit zoc Des

zelfs

Landvoogd, en dat zy die ook tot geen verre, dat ik in weinig maanden een vOOr
spoedige
Politycque bedieninge zouden mogen openbare preuve van myne bequaamheit
vordering
aanstellen, nog nieuwe plichten in haren in ’t bywezen van den Heer Landvoogd in die
Godsdienst invoeren.

In’t jaar 1684. quam hier D. van der
Sluis den zosten Maart weder, om ’er te

Padbrugge, en den Ternataanschen Land-

Taal, en

voogd, de Heer Jacob Lobs, in 't Ma¬

zyne ver-

leitsch voor des laatstens vertrek van hier betering

leggen, en vertrok D. Hek na den zosten

na Batavia in September, niet alleen aan

Maart na Ternate in zyn plaats.

t Kasteel, maar ook op Hoetoemoeri

Ook was hier den 1sten Maart D. Hen-

binnens

tyds daar
op ge-

gegeven hebbende (dat aldus in vier volgd.
ricus Schooncheck, en D. Petrus Dix in maanden door my verricht is) ik door

April; dog den eersten is den 1zden Juny haar Hoog Edelheden daar op buitenoverleden.

D. Alexander Carpius vertrok in Sep-

De Heen
Padbrug-

ge in 't

ongelyk

gestelt.

gemeen van tachentig tot honderd Gul-

den ter maand, ’s jaars daar aan (dat ik

tember na Batavia, en den 23sten No-

niet wete bevorens hier aan iemand an-

vember stierf D. de Vos.

ders geschied te zyn) in soldye verhoogd

Dit jaar quam ook tyding dat D. Vos- wierd, om daar voor myn loopend vermaar volkomen in 't gelyk gesteld, al band uit te dienen. Wel is waar, dat

zyn ingehouden soldye hem weergege-

ik den 22sten July dezes jaars al om ver-

betering

VAN DEN CODSDIENST.
1686.

betering van gagie aan haar Edelheden
verzogt had, dog het is zeker, dat die
verbetering, vooral op de gunstige ge-
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Niettegenstaande nu de vaste beveelen 1687.
van haar Edelheden wel uitdrukkelykMer

bepaalden, dat in zoo een geval de laatstzend den

tuigenis van de Heer Lobs, die my zelfs aangekomen Predikant na buiten gaan Schryver,
niet zon¬
had hooren prediken, en die ’er over moest, zoo nam de Heer de Haas dit der geoordeelen , en aan haar Edelheden getui- alleen op zich (dit had egter de naam al weld, en
genis daar af geven kon, en aldus om mede, dat het de Raad dede; dog geen tot groot
een, en zelf de Heer Commissaris , ad nadeel
myne neerstigheit geschied is
Men had uit Banda D. Manteau her-

brugge dorst zich 'er niet tegen stellen

deter

Kerke,

waards belast te gaan; dog zyn Eerw

en dwong my (aoo ik zoo aanstonds niet der¬

nu nog om vier Predikanten, die ’er

immers een schrikkelyk geweld, en dat

waards.
had dit geweigerd, weshalven men hier na ’t Vaderland vertrekken wilde, dat

D. van
Brusse
hier, om

’t hoog
Maleits te
helpen

invoeren.

zeer wel van nooden waren, verzogt

nog tegen de uitdrukkelyke beveelen van

had

haar Edelheden, was) tegen alle recht

en reden na Banda te gaan, zonder eens
In’t jaar 1687, den 4den April, quam
hier D. Cornelius van Brussel, op Batavia in opmerking te nemen, dat D. van
van Krankbezoeker (zonder eenige Taal Brussel hier niet, dan Neërduitsch (dat

nent, en Predikant, vry schielyk gevor

in Banda voor dien tyd ook voldoen
kon) en dat ik in twee Taalen prediken

van geleerdheit te kennen) tot Propo-

derd, om ’t ontwerp, dat D. Leidekker

kon, waar door dan hier by myn vertrek

toen al begon te maken, om hier ’t hoog

een groote ondienst aan de Maleitsche

Maleitsch in te voeren, voort te zetten

Kerk geschiede, alzoo ik, terwyl D.

hoewel het met dien Heer gansch niet van der Sluis op de Kerk- bezoekingen
gelukt is, schoon men den schtitsaar. na buiten ging, beide de Kerken aan ’t
of ’t klein Vraagboekje, in ’t hoog Kasteel kon waarnemen, en D. van
Maleitsch door D. Leidekker overgezet, Brussel niet, dat by de Heer Padbrugge,
en de Leden van den Raad, wel wat
nu door zyn bestel herwaards gezonden
had, om dat hier in gebruik te brengen;

zwaarder had behooren te wegen, en

waar toe zich nu zeer schoone gelegen-

wel wat ernstiger behandeld te zyn.

heit opdeed, alzoo de Heer de Haas,

Dus vertrok ik dan den 17den July met

zyn Swager, dit jaar hier als Landvoogd de Fluit Nadermeer, in gezelschap van
gekomen, en dus in staat was, om daar den opper-Koopman, de Heer Willem
veel in toe te brengen, gelyk die mede Basting, na Banda, en was eenentwintig
dagen (daar ’t maar een etmaal verre is )

geheel en al voor dat hooge Maleitsch

was, hoewel de Heer Padbrugge, dien
zyn Ed. verving, nevens my, en alle

op zee.

andere in Amboina, oordeelde, dat dit

den 4den Augusty van hier, dat zy de kers ver

Ondertusschen schreef de KerkenraadNa wel¬

boekje hier vrugteloos zyn zoude, om vrugten van den Ichtitsaar (schoon ’er
dat het Maleitsch te hoog, wel half geen hope ter wereld toe was) nog ver
Arabisch, en daarom voor den Inlander

trek de

wagtten, en dat D. van der Sluis in No-

Maleitze
Kerk hier

ledig

onverstaanbaar was; zynde dit hier met

vember en December Boero, Manipastond.

dit hoog Maleitsch byna even eens, als
't op Ceylon met ’t invoeren van de Ca

en Ceram ’s Wester-deel bezogt had; in

techismus van D. Ruel in ’t hoog Cinga

Schoolmeester moest waargenomen wer-

lees, gesteld , daar de Predikanten mede

den, of ledig staan, daar men ’er, by

welken tyd de Maleitsche Kerk door een

willen dat men by de oude en gemeene goed overleg, my niet alleen had konCatechismus blyven zal; gelyk men on

der de stof van Ceylon breeder ziet.
D. D. de
Bois en
van Bra

kel in
Banda
overle-

den.

Hier toe deed zich nog een beter ge-

legenheit op, alzoo ondertusschen D
Jacobus de Bois, Predikant in Banda,
van zyne Kerk-bezoeking van Aroe hier
door de stroomen en winden aangedre-

ven, den 2esten Juny in myn huis was

nen, maar ook, volgens last, moeten
houden, en nu nog te meer, om in ’t

Maleitsch te prediken.

In’t jaar 1688. quam ik den 19den of

De

zosten Mai weder hier, hoorende, dat Schryver
D. Hek uit Ternate in Maart of April

hier aangeweest, en na Batavia vertrok

weër

hier.

ken was, hebbende zich, schoon buiten

komen te overlyden; waar by naderhand dienst zynde, aangematigd hier te doonog de dood van D. Gisbertus van Brakel pen, daar toe hy toen niet bevoegd,
komende, en D. Manteau om zyne on-

gelyk hem dat den 3den Mai ook verder

willigheit, van niet na Amboina te gaan,
door haar Edelheden opontboden zynde.

door bevel van de Regeering aan den

om na ’t Vaderland verzonden te wer-

Kerkenraad benomen was

Ik had in’t jaar 1686. de Kerk van Zyne be¬

den, zoo was de Kerk van Banda nu Hoetoemoeri pas in Augustus, en Hila vinding

zonder Predikanten, en genoodzaakt

in October ook bezogt, en beschouwde

om een Predikant uit Amboina te ver

nu in dit jaar 1688. in October en No-

zoeken, gelyk kort daar na geschiedde.

vember Honimoa, en Noessa Laoet
gelyk

van de

slegte

taat der
Kerke.

BO AMBONSCHE
1688. gelyk D. van der Sluis Boero, Manip-

Haa

den be¬
ten

leitsch hier leeren en invoeren moest, da

hoor

niet anders was, dan het vat den bodem

Maleit

in te slaan

in te

In’t jaar 1689. schreef men van Bata-

voeren.

dat zoo veel Kerken hier in ettelyke jaa-

kennisse der letteren, en maar een gewe

en door geen Predikanten bezogt kon
den werden, alzoo 'er geen Taalkundige
buiten dien eenen, waren; waar op dan

door te zetten, en in te voeren

In dit zelve jaar verscheen hier D. Pe

rus van der Vorm den 12den July, en
de Kerkenraad van hier klaagde der

zosten September zeer sterk over den
slegten toestand van Amboina ’s Kerken

soorden

Schryve
eggn
nen.

D. Ho¬
denpyl

hier.

verval

legt bevond, dit toen zoo opgegeven,
hy had zeer wel gedaan; maar hy ging
voort daar met veel ophef van te schryven, dat daar na in verre na zoo breec

niet bevonden, en die recht, zoo als het

Maleitsch, dog 't hooge, te leeren, da

ook na hare gesteltenis in dien tyd niet

immers geen middel was om dezelve ti
herstellen, maar wel om ze in den grond

gemaakt wierd; maar daar men ook alle

In dit jaar begon ik by my zelven nu

anders wezen kon) na Batavia bekend

deze redenen had behooren by te voegen,
om hen de mogelykheit van dit verval

en dan eenige boeken des Ouden Testa

te klaarder te doen begrypen; en als mer

ments in ’t gemeen of laag Maleits over
e zetten, alzoo ik de overzetting de
Sybels voor het noodigste werk hield,

’er ’t invoeren van de hooge Maleitsche

saal met zulken geweld, als hier nu
geschiedde, eens als de voornaamste re-

om den Amboinees in kennis te doer

den (maar wie dorst daar van reppen.

toenemen

alzoo haar Edelheden dat zoo begeerden,

In’t jaar 1690, den 1yden April, quam
D. Hodenpyl hier, en dit was de man

die de vervallene Ambonsche Kerk herstel-

en de Landvoogd dit allenthalven zoc

doordrong, om zyn Swagers D. Leidckkers Bybel gedrukt te krygen) had mo

len, en met zyn hoog Maleits weer op
bouwen zou. Men verwonderde zich

gen byvoegen, zoo zou men zeer we

op Batavia zeer over dit schielyk verval

Amboineezen in ’t stuk van den Gods-

nebben konnen begrypen, dat zoo de

der Kerke, van welke men bevorens zoo

lienst, by ’t gebruik van de lage Ma-

hoog opgegeven had, en men schimpte
in ’t gemeen,Jals of die genen, wier plig

leitsche Taal, die zy nog eenigzins verstonden, niet hadden konnen vorderen,

het was Maleits te leeren, lui waren, en

en merkelyk vervallen waren, zy dan

’t niet deden, waar op een scherp ant

nog veel minder daar in, by ’t invoeren

woord, over hun meesterlyk schryven
van dezen Kerkenraad quam : want meen-

an de hooge Maleitsche Taal, daar zy
niets ter wereld van verstonden, zouden

den zy D. Brussel (gelyk zy naderhanc
zeiden) hier mede, zoo moesten zy zoo

connen toenemen, ja dat dit het regte
middel was, om (wel verre van dezelve

algemein niet schryven, te meer, daar

te herstellen) hen allen lust tot onzen

men hen klaar toonde, dat zy wel wisten,

Godsdienst volslagen te benemen, en als
den laatsten doodsteek aan de zelve te

droeg,

van dit

noest. Had D. van der Sluis, die de

zelve bezogt, en ze buiten allen twyffe

en Schoolen; ook begon D. van der Vorm

dat niemand, dan hy, zich traag hier in
Reden

noodzakelyk een groot verval volgen

was, opgegeven, en waar by toen de
ware slegte staat der Kerke (die immers

te bederven

zetting
des Bybel

een zoo veel Kerken niet waarnemen

Nicolaas Hodenpyl (een man van geen

hy by D. Leidckker het hoog Maleits had
beginnen te leeren, alzoo men voor had
dit metter tyd ook door hem in Amboin-

der Vorm

D. van der Sluis, bleef, die immers al-

kon. Dit was ook de rechte oorzaak,

gevorderd had; de reden was, om da

D. var

staan, en dat wel op een tyd, dat hier
maar een Taalkundig man, te weten,

via den 15den February, dat men daar

zen Krank-bezoeker) tot Proponent

De over

of afgestoryen, of ziek en lam vertrok- 1699.

en Ceram; dog ik bevond het overal ken, of die (dat nog het ergst van aller
was) schoon Taalkundig, en hier vee
ry slegt, alzoo ’er in langen tyd geer
dienst konnende doe, tegen de orders
Predikant geweest was.
harer Edelheden, en tegen alle reden aan
In ’t volgende jaar belastten haar
Edelheden den aden Maart, by hun hier van daan na Banda gezonden waren
schryvens, dat men hoog of zuiver Ma. terwyl de Kerk hier moest blyven ledig

Edelhe

hier

ZAAKEN

Dat de staat der Kerke hier slegt, er
dat zy hoe langs hoe meer vervallen was

geven, alzoo ’er niets was, dat dezelve
eer, of schielyker en ook verder, dat
dit verkeerd middel, kon doen vervallen

ontstond niet van de ieverloosheit of lui

velyk de uitkomst ook geleerd heeft

heit der Leeraars, daar men het op zogt

dat alle de moeite en kosten, daar tot

te schuiven, maar door ’t gebrek van

aangewend, volslagen te vergeefs ge-

Taalkundige Herders nu veel jaaren aar

weest zyn

een in zoo grooten Oegst, die hen van

In de vorige tyden verbood men met

yd tot tyd, na een kort verblyf hier,

reden, niet de minste verandering omtrent
X
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1690 de leer tukken onder den Inlander te Ceylonsche Broederen, over de middelen 1690.
maken, om die teedere verstanden niet
te verwarren, en nu vond men geen
zwarigheit, om in een tyd, dat zy op
het allerzwakste, en reeds zoo verre

van ’t redres van ’t verval van hunne

Kerken en Schoolen hunne gedagten

door gebrck van Taalkundige Predikan¬

opgevende, zyn mede van oordeel, dat
men zulx by de oude gemeene Cingaleesche Taal houden, en dat men den In-

ten vervallen waren, een geheel andere

lander dat hoog Cingalees van D. Ruel

Taal in te voeren, en den Inlander te niet moest opdringen, alzoo zy ’t niet
dwingen, om die leerstukken, die hy in verstonden.

de lage reeès niet begrypen of leeren

D. van Brussel, die nog geen Maleits

kon, nu in de hooge Taal, daar hy niets ter wereld kon (schoon hy, om dit te
van verstond, te moeten aanleeren. Ook leeren, aangenomen was) bood aan na
diende die order, om ’t hoog Maleits te Honimoa te gaan ; dog daar quam
leeren, te gelyk, om D. van der Sluis niet af.
Men verzogt den 15den January aan
en den Schryver, die reeds zoo veel

moeite tot ’t aanleeren der lage Taal de Regeering een buiten-belooning voor
gedaan hadden, alle lust te benemen. de buiten-onkosten der Predikanten op
en om niet alleen al hun vorigen arbeid

de buiten-togten; dog de Heer de Haas

te verydelen; maar om hun ook van daar sloeg dit wel zeer bars af, alzoo by noit
de Predikanten veel dienst heeft zoeken
kelyk niet is een nieuwe Taal te leeren, te doen; maar vermaak vond in alles, wat

te doen verhuizen, alzoo ’t zoo gemak

behalven dat men ook hen niets dwazers

voorstellen kon, als om in’t hoog Maleit.
dan de Meesters te onderwyzen, ten einde
die dat dan den Inlander leeren zouden.

Ongehoorde , en onmogelyke zaaken,
die alle verstandige lieden ook zullen afkeuren. Ook is die order ten deele mede

de oorzaak geweest, dat D. van der Sluis,

zy verzogten, te dwarsboomen.

Den 3den Mai stelde D. van der Vori
voor Maleitsch te prediken (dat hoog
Maleitsch, en dierhalven hier even zoo
onverstaanbaar, als dat van D. Hoden-

pyl, was) en wierd door de Regeering
in ’t laatst van ’t jaar belast na Hoinmoa te gaan, daar zyn Eerw. drie jaaren

die nog wel den meesten dienst doen konkort 'er aan vertrokken is; waar op de

bleef

Kerk nog meer verviel.

Batavia, dog niet zonder een groot ge-

Zoodanig stonden de zaaken in alle

D. van der Sluis vertrok in Mai naD. van

waarhcit toen, en die van Batavia waren

Vorm over een zeldzaam voorval in Fe-

nog ten uitersten verwonderd, van waar

bruary des vorigen jaars.

hier in Amboina zoo een schielyk verval

Den 19den dier maand was ’er een

in de Kerk quam.
Wie ziet hier nu niet klaar, dat dit

Chineesche Slaaf ’s avonds in ’t Gebed in

de ware reden van ’t verval, en dat die
in zich zelve ook mogelyk, ja dat 'er or
zulk een gesteltenis, en op zoo grooten
schaarsheit van Taalkundige Predikanten,
ool niet anders te wagten was ; behalven dat men andere middelen behoor-

der Sluis

schil tusschen zyn Eerw. en D. van der na

de Maleitsche Kerk (dat driemaal’s weeks

geschiedde) gekomen, met een Bekken
met bloemen bestroid , waar in wat
Spek, &amp;c. en eenige Keerssen waren wel-

ke die Chineesche jongen aan den Koster
gaf, om in die Kerk als een offerhande

aan haren Deosi, of Joosje, te dienen.

de gebruikt, wat meer werk, dan men gelyk zy by den vorigen Koster, Jan de
wel gewoon is, van de Taalkundige

Maris, gewoon waren te doen, behal-

Predikanten om hunne Taalkunde ge-

ven dat ook zommigen wel quamen, om

maakt, en yder eiland ten minste van
een Predikant verzorgd te hebben; en
dan had yder van die Predikanten nog

veegen, en dit de zieken met wat water

de trappen van den Predik-stoel af te

werks genoeg gevonden, om het ei-

in te geven, plegende meer andere bygeloovigheden, en Heidensche zotter-

land, dat hem toevertrouwd was, voor

nyen; waar van de nieuwe Koster nu

verval te bewaren , alzoo ’t onmogelyk voor een of twee Predikanten was

1689. een scherp Placcaat, om dit al-

vyftig Kerken na behooren waar te
nemen.

Laat nu de onpartydige Lezer zelf

kennis gegeven, en waar over in ’t jaar
les te weeren, uitgekomen, gelyk er

ook zedert die tyd een wagt van Soldaaten by de Kerk gevoegd was

eens oordeelen, of deze stelling niet op

Van alle deze Heidensche bygeloovig

zyn beenen staat, en of de staat van

handelingen oordeelde D. van der Vorm.

Amboina ’s Kerke wel anders, dan zy niet zonder schyn van reden, dat D. van
nu was, wezen kon, als mede, of dit

invoeren van ’t hoog Maleits niet het
rechte middel was, om dezelve onher-

stelbaar te doen vervallen. Immers de
III. DEEL.

Bata¬

via.

der Sluis wel kennis gehad; maar dat hy
daar af aan den Kerkenraad, gelyk zyn
plicht was, noit kennis gegeven, en

daar door belet had, dit voor te komen;
Waar
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waar omtrent ik geloove dat D. van der

dien grooten Patroon van D. Leidekker

Vorm in den grond der zaake gelyk had;

belastten haar Edelheden den 6den Maart e last,

dog D. van der Sluis, die zich daar niet

weer, om zuiver Maleitsch te leeren

1691.
om hocg

Maleits
geheel en al van wist te verschoonen, En in dit zelve jaar den 15den September nte
alzoo de vorige Koster dat zyn Eerw maakte ik aan dezen Kerkenraad bekend voeren ,
gezegt had, geraakte egter nog zonder dat ik genegen was, den Bybel overte ver-

zetten, verzoekende tot overzienders des nieuwd.
verdere moeite na Batavia.
Men ziet hier by egter weder een zelfs de Messieurs de Ruiter en Rauscher;
e

twee zeer Taalkundige Ouderlingen, aan
Schryver
welke ik verzogt, dat de vergadering maalt
de
zich
geliefde
te
gedragen,
mits
dat
aan
den
Afgoden en Duivels-dienst nog in't hert

blyk, hoe slegt het met de kennis der
Amboineezen stond, en hoe diep ’er de

als begraven lag.

andere Broederen daar van ’t gezicht ook

Kerken-

ra2d 1yn

Met D. van der Sluis ging een zeer tonden nemen, ’t geen haar Eerw my
toestonden, met belofte van myn werk,
briefdoor scherpe brief, waar van D. van der Vorm
Scherpe
D. van

der Vorn

tavia ge-

schreven.

Inen , Oin

naam van dezen Kerkenraad zeer klaar
aanwees den grooten misslag van die van

zetten, en voordragen.

Schryver was, in welke zyn Eerw. uit

aan die

van Ba¬

voorc¬

dat toen al verre gevorderd was, op zoc den Bykel
veel beter voet te zullen konnen voort- over t0
zetten ,

D. Hodenpyl, den 18den January be

Batavia, die gezegt hadden, niet te
weten, dat iemand der drie Predikanten

last zynde na Ternate te vertrekken

zich in het Maleitsch beyverden. By

dat geleek immers niet na de Ambon-

bekend.
D. Ho¬

denpyl na
Teratc

dat geval prees deze Kerkenraad my sche Kerk te herstellen) vertrok daar
zeer, als eenen, die geen vier maanden na heen , nemende den zasten April zyn afzyn komst proeven van zyne neerstigheit
in 't Maleitsch gegeven had, en die daar
op door hare voorspraak (te weten van
die van Batavia) zelf verbeterd was

scheid.

Zedert dezen tyd moest ik alleen een
langen tyd Sondags tweemaal in 't Maleitsch prediken, terwyl de andere twee

zeggende verder van my, dat ik nergens ieder eens in ’t Nederduitsch predikten,
in minder, dan D. van der Sluis was ge- daar nogtans besloten was, dat zoo ras
weest, dat ik in Banda ook dubbele dienst in er geen vier Predikanten waren, de eene
twee Taalen gedaan, en dat pas na myn
wederkomst de bezoeking der buiten-

beurt ophouden zou.

Kerken nevens D. van der Sluis waarge

via den isten February aan dezen Kerken¬

nomen, en dat zyn Eerw. (D. van der

raad een zeer scherp antwoord op onzen

Ondertusschen schreven die van Bata-

Vorm) toen ook al preuven van zyn brief. Men gaf ook kennis, dat

Taalkunde in 't Maleits in ’t openbaar
gegeven had.

de

Krankbezoeker van Aken al mede in dat

noog Maleitsch geoeffend wierd ,

en

In dit jaar heeft men op Boero, Manipa,

mogelyk in ’t cinde van dit jaar ook na D. Leien Bonoa, volgens last harer Edelheden de Oost zou gezonden werden.
Ly deker
van den 15den February de Christenen hielden den Bybel ook zeer noodzake K, net 't
van de Mooren gescheiden, gelyk ook

dog D. Leidckker (die met de overzetting

toen de scheiding der Diakenen alhier

van dien in die hooge Taal bezig was

op zich zelven, volgens bestel van de
Heer de Haas, goedgekeurd is. Ook

sloegen haar Edelheden, volgens schry-

had zynen arbeid al een tyd lang laten
steken , dog was nu op nieuw verzogt
er met yver weer aan te gaan, dat hy

Kerk-

vens van den 19den December, het ver-

ook aangenomen had te doen.

bezoe¬

zogte geld voor de onkosten der Predi-

’t Verzockder

kende
Predi-

kanten
Roct2-

gen.
D. D.
Gordon,

en Lode

overzeten va

sen Bybe¬

’t hoog
Maleits

Den 2isten Mai wierd by den Kerken-

kanten op de buiten-togten af-

raad goedgevonden ingevolge van haar
In’t jaar 1691. verscheen hier den besluit van den Bsten February des jaars
12den Maart D. Henrik Wilhem Gordon, 1690. (toen ’er drie Maleitsche Taalen den 3osten April D. Andreas Lambertus kundige Predikanten hier waren, daar ik
Loderus, in vergadering.
nu maar alleen aan ’t Kasteel was) door

Den 3den Augusty verzogt D. van die van de Regeering goedgekeurd, de
Brussel, om op Oma te leggen, ten eene Maleitsche beurt (gelyk ’t in zulken

rus hier

einde te beter Maleitsch te leeren; dog

geval altyd geweest was) na te laten;

D. van

schoon de Kerkenraad, en ook de Heer

waar over zy niet weinig door die van de

Brussel

Schaghen , daar voor was, zoo wist de

sterft.

1g.

Regeering, als hadde zy een groote misslag
Heer de Haas (die een byzonderen haat begaan, gehekeld wierd, waar over haar
tegen zyn Eerw. opgevat had) hem dat Edelheden ’t jaar ’er aan ook zeer scherp
gedurig te beletten, hoewel zyn Ed. dat over die van den Kerkenraad antwoord-

eindelyk mede den yden Augusty toe- den, bevelende , dat men weer tweestond. Hy vertrok dan den 3den Sep- maal prediken, en zulx noit, dan na dat
tember, en stierf 'er den zosten van by de Regeering verlof verzogt, en dat
toegestaan was , weër op zich zelven
Door bestel van den Heer de Haas, afschaffen zou. Op al het welke de

hertzeer.

Ker-
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169. Kerkenraad alleen met zedigheit en na

Deze man, die een Diaken was, over 1691.
waarheit antwoordde, dat zy dit niet uit dit zeer onstigtelyk gedrag zoo zagt en
haar zelven, maar volgens goedkeuring

voorzigtig gehandeld zynde, ging egter
van de Regeering op hun besluit van den aan den Heer Schaghen klagen, dat men
Ssten February des jaars 1690. gedaan hem, zonder redenen te geven, van het

hadde, en verder bereid was dezen last
op te volgen, gelyk ik alleen toen weër

Avondmaal afgehouden had.
De Heer Schaghen trok zich deze
tweemaal Sondags in 't Maleits prediken zaak zoo verre aan, dat hy, of de Raad,
moest, daar alle myn Collega ’s maar zoo ly ’t noemde, dezen van der Poort,
zonder ons eens daar over gehoord te

eens predikten.
De¬
Diaken
van der

Poort
wettig

Den gden October dezes jaars wierd hebben op eigen gezag, en zonder
de Winkelier van der Poort ook om

voorbeeld, van zyn Diakens-ampt ont-

zeer wettige redenen van ’t Avondmaal sloeg, waar over grote geschillen tusschen
gehouden, en hem op een zedige wyze ons en de Regeering ontstonden, die in
gezegt (alzoo by daags voor de Censura

’t volgende jaar een zeer slegten uitslag

Avond-

Morum zeer dronken gewecst was, en

voor hem namen.

maal ge

een groot straatgerugt gemaakt, zyn

houden.

vrouw geslagen, en veel buitensporighe- D. Loderus om de Maleitsche Predikatien rus verden bedreven had) dat zy best oordeelde, van D. Caron te prediken, dat hem af- zoek, om

van ’t

Den zesten en 2ysten October verzogt D. LodeMaleitsch

dat hy voor deze reize, om redenen, die geslagen, en toen te gelyk getoond is, te redihy zelf wel wist, alzoo zy versch waren, dat hy geen een vers in 't Maleitsch wel ken, afvan ’t Avondmaal bleef.

lezen kon.

gechaeeen.
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DERBEBOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

Om. D. Stampioen, en Feylingius bier. D. D Gordon, en Loderus berispt.
Zedert telkens weer tweemaal door den Schryver Maleitsch gepredikt. D. Gordon
op Oma geplaatst. De Kerkenraad over van der Poort in de Politycque Raad verscheenen. En over een geval van D. Loderus met de Heer Schaghen. Waar over die

beide Heeren geschil kregen. ’t Welk de Schryver afsneed. En zyn Ed. zien dede,
dat de Kerkenraad zeer voorzigtig met hem gehandeld had. Het welk door de Heer

Schaghen gehoord, en zeer geprezen werd. D. Loderus na Batavia verzonden.
Consideratien van D. van der Vorm, en den Schryver, over de Maleitsche Taal.
D. Gordon ’s zaak kortelyk voorgesteld. En des zelfs vertrek na Batavia. Des Schryver ’s verzoek om zyne verlossing. D. D. Coldedehorn, en Bierman, hier. D. Feylingius op Honimoa, en D. van der Vorm aan ’t Kasteel gelegt D. Stampioen na
Ternate, en D. van Aken Aanmerkingen des Batavischen Kerkenraads over onzey
beider aanmerkingen. Het invoeren van ’t hoog Maleitsch door haar Edelheden weer

belast, en boete op het Kerk-gaan afgeschaft. Hoofd-oorzaak van ’t verval dezer
Kerke. Waar omtrent de Predikanten al het hunne te vergeefs deden. In’t jaar 1694.
keuren die van Batavia ’t laag Maleitsch weer best. Last, van geen Politycque Commissaris, dan van onze Godsdienst, te mogen aanstellen, qualyk nagekomen. D. D.
Nucella, Coeterier, en Hodenpyl hier, en des Schryver ’s vertrek na Batavia.

D. Coldedehorn onwettig op Oma gelegt. De Schryver draagt voor zyn vertrek den
Kerkenraad voor, dat by den Bybel in ’t laag Maleitsch vertaald had. Het hoog
Maleitsch sterk hier voortgezet. Die van Tihoelale verzoeken Christen te werden.
In ’t jaar 1696. verscheen bier D. de Mei. D. Coldedehorn predikt ook Maleitsch.
Seroewawan werd Christen. D. Nucella op Honimoa, en D. de Mei op Oma gelegt.
D. van der Vorm vertrokken. En D. Hodenpyl. D. D. Nucella, en de Mei,

begonden hoog Maleitsch te prediken. D. D. Hodenpyl, en Bierman, weer bier.
Klagten over D. D. Nucella, en de Mei. In’t jaar 1700. D. de Mei overleden.
Slegte staat der Kerke bier.

Nt jaar 1692. verschenen hier Landvoogd en Raad dat 'er tweemaal

1692.

Stam-

pioen, en

Feylingius hier

1692.

D. D. Joannes Stampioen, en Abra- Maleitsch zou gepredikt werden, gelyl Zedert

D. D.

bamus Feylingius, den 3den April in ik zedert alleen deed, en gaf men ool
bevel dat D. Gordon na Oma zou g:an
Den Ssten April stelde ik, alzoo gelyk kort ’er aan geschiedde.

vergadering.

telkens

weê

tweemaal
door den

Den 13den Mai verscheen de gansche Schryver
'er scherp over ’t afzetten van de eene
Maleitsche beurt door haar Edelheden Kerkenraad in den Politycquen Raad Naleitsc
gepredikt.
geschreven was, voor om tweemaal Ma- alwaar zy in hare order in ’t byzonder

D. D.
Gordon,
en Lode
rus be¬

rispt.

leitsch te prediken; en alzoo D. D. Gor-¬ zaten om over de zaak van den Diuken DGor¬
don en Loderus mede niet weinig over van der Poort, onwettig, zoo zy staande don op

Omage-

traagheit in’t aanleeren van 't Maleitsch, hielden, door den Raad buiten zyn ampt plaarst.
door haar Edelheden geteekend waren, gesteld, te spreken
De Ker¬
D. Loderus, die Preses was, geraakte kenraad
om dat zy met hun beiden my ten minsten geen eens ontlasten konden, zoc in plaats van over deze zaak te handelen, over van

verzogt D. Loderus weër om Sondag:

met de Heer Schaghen over iets tusschen

eens Maleitsch te prediken.

hun beide voorgevallen, in zulken hoog

der Poort

in de Politycque

Zyn Eerws aanbieding wierd vlak van geschil, dat het de gansche byeenkomstRaad verde hand gewezen, alzoo by niet in staat zou verydeld hebben; hoewel hy in den scheenen.
was, en ik bood aan hem beter te leeren, grond groot gelyk had: want hy was uit

om die Taal ordentelyk, en niet bespot¬ last van den Kerkenraad by de Heer

telyk, gelyk met het Portugeesch op Schaghen op de tyd van de noodiging ten
Batavia voorgevallen was, te prediken; Avondmaal met een Ouderling geweest,
doch myne aanbieding ging niet door ; en had zyn Ed. op een zedige wyze uit

maar den 21sten Mai belastte de Heer naam van den Kerkenraad voorgehouden,
dat
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1692. dat haar Eerw groote zwarigheit vonden hebben, van zyn dienst op eigen gezag
zyn Ed., en die van zyn Raad, zoo lang

1692.

afgezet had, te spreken.

Ik zeide , dat de Kerkelyke perzoonenEn

men in zoo veel verwydering met den

zyn

Kerkelyk door een Kerkenraad op goed-

Ed. zien

de, ten Avondmaal te verzoeken, of om

keuring der Regeering aangesteld wier

dede , dat

ook zelf ten Avondmaal te gaan, en dat

den, en dat dit Kerkelyk recht ook medekenraad

anderen over deze zwevende zaak leef-

de Ker-

wy dierhalven, als geerne (schoon wi

bragt , dat zy, zich te buiten gaande

toonen zouden verongelykt te zyn) de

Kerkelyk, en niet door die van de Re¬ voorzig.

zeer
tig met

minste willende zyn, verzogten datde geering, gestraft, en, zoo zy dat ver- hem geHeer Landvoogd ons dog, eer ’t zoc dienden, ook afgezet wierden, waar van handeld
verre quam, gelegenheit geliefde te ge- dan, des noods, aan de Regeering ken- had.
ven, om met malkanderen in der iminne nis gegeven, en waar op hare goedhier over te spreken, en maar eens ge- keuring afgewagt wierd. Welk laatste
hoord te werden, verzekerd zynde, dat egter in ’t geval van iemand wettig van
zyn Ed. ons gelyk geven, en mendan 't Avondmaal af te houden geen plaats

En ook
over een

met een gerust gemoed gezamentlyk zou had, alzoo het werk van den Kerkenraad was, over ’t gedrag van hare Ledekonnen ten Avondmaal gaan.
Dit zeer billyk en minnelyk voorstel maten te oordeelen, en ook die gene,
naim die Heer zeer hoog op, even als of die zich onweerdig maakten , van t

geval van

D. Loderus daar gekomen was, om zyf

Avondmaal af te houden, zonder dat zy

D. Lode

Ed. en zyn Raad het Avondmaal te ver-

gewoon, of gehouden waren aan die van

Tus C1
de Heer

Schaghen

bieden, dat geenzins de meening was

de Regeering daar af eenige kennis te

gelyk als ook ’t geheele voorstel er niet

geven.

n geleck.
Waar
over die

beide
Heeren

geschi

kregen.

enzoo zich daar over iemand al mogt

Daar op begon zyn Ed. niet weinig or

bezwaard, en reden vinden, om aan de

hem, en (220 D. Loderus zeide) ook op

Regeering te klagen , dat dan geen
ordentelyke Regecring gewoon was zulk

den Kerkenraad, uit te vaaren, dat ein

een perzoon maar alleen te hooren, en
stil na huis ging (daar liy zeer qualyk zoo by Diaken was, maar op haar Ed.
aan dede, alzoo by, uit naam des Ker eigen gezag, af te zetten; maar dat die

delyk zoo hoog liep , dat de Ouderling

kenraads gezonden zynde, ook zyn Predileant dekken, en tot het laatste moest

gebleven hebben, om van alles getuige-

nis te geven) ’t welk de Heer Schaghen
ziende , was hy nog heviger tegen D.

dan eenig nader berigt van zulk een be-

schuldigde Kerkenraad gewoon was te
verzoeken.

Ik zeide verder, dat zyn Ed. den
Diaken van der Poort maar alleen, en

Loderus uitgevaaren, die niet weinig hiei ons noit gehoord, en hem, als was hy
over mede ’t zyne gezegt had, hoewel door ofs grootelyks verongelykt, ten
eersten maar afgezet hebbende, een zaak
hem dat zeer qualyk bequami.
Daar over nu begon de Heer Land-

gedaan had , tot welke zyn Ed. onbe-

voogd, zoo als D. Loderus van de reden

voegd, en die alleen van ’t recht der

van onze komst een ophef maakte, niet

Kerke was, en die wy onmogelyk konden laten voorbyssippen, alzoo wy, als

weinig over zyn Eerw. te klagen, waar

’t Welk

door de woorden tusichen die Heeren vry

eerlyke mannen, gehouden waren dit

hoog liepen.

recht, niet als ’t onze (dew,l vy dat

Ik zat toen de tweede, als Schryvei

voor ons in ’t byzonder licht zouden

van onze vergadering, en nam de vryheit

konnen overstappen) maar als t recht

Schryver

(ziende dit als een zaak aan, bequaam

affneed

om onze geheele byeenkomst te veryde
len) van dit dryvend af te snyden.
Ik verzogt den Prefes D. Loferus zeer

van de Kerk (dat wy al zoo weinig aan
die van de Regeering, als die van de
Regeering ’t hunne aan die van de Kerk

de

mogten overgeven ) getrouw te bewaren,

vriendelyk te zvygen, en verzogt ook

te handhaven, en voor te staan, en dat

aan de Heer Schaghien, dat, zoo zyn Ed.

dit in alle opregtheit ook alleen onze
toeleg, en ’t verder verzoek was om my

’t niet qualyk nam, ik de party opvatten, en zeggen zoudc, waar over wy
hier te zamen gekomen waren , latende

die zaak tusschen zyn Ed., en D. Loderaas,
vooreert bcrusten.

nu over de zaak zelf te hooren

Ik vervolgde daar op, dat van der Poort
zich, daags voor de Censura Morum
onbeschoft dronken gedronken, alles in

Ik vertoonde dan aan zyn Ed , dat

huis niet alleen gebrolen, maar ook op

wy daar verschenen waren, om over de

straat geworpen , daar een schrikkelyk

leven gemaakt, zyn vrouw (zoo zy zelf
zyn Ed., onzes oordeels zeer onbevoegd, tegen den omgaanden Predikant en Quen onordentelyk, zonder ons oit daar derling klaagde) geslagen, en zich zoo
zaak van den Diaken van der Poort, die

over, en hem maar alleen gehoord te buitensporig aangesteld had , dat veel

L 3

leden

86

AMBONSCHE ZAAKEN
deling van den Kerkenraad omtrent van 169.

thoo- leden des Kerkenraads van oordeel ge
weest waren, dat men hem het Avond¬

der Poort, ’t geen hem nu klaar geble-

maal behoorde te verbieden; dog, dat na ken, maar geheel anders voorgekomen

een ryp overleg, alzoo ons dit de eerste was, alzoo hy geklaagd had afgehouden
maal van hem voorquam, by meerderheit

te zyn, zonder dat hem eenige de minste

van stemmen best gekeurd was, dat men,
om dien man niet te brandmerken, hier

reden gegeven was; daar hem geen
kragtiger en te gelyk bescheidener reden

van niets aanteekenen, en hem op de van zyn quaad gedrag kon gegeven werzedigste wyze met korte woorden zeggen den, dan met hem tot zyn buitensporigzou, dat hy zelf best wist, wat ’er daags heit van daags te voren te wyzen.
Hy bekende dierhalven ook zeer edelte voren in zyn huis voorgevallen, en

verder in zyn stoep in 't oog van yder moedig, dat van der Poort hem, en zynen
een, geschied was, dat wy hem dat alles Raad misleid, en dat zyn Ed. daar op
konden bewyzen, dog, om op zyn zagtste een misslag begaan had, eerst van hem
te handelen, dit aan zyn eigen gemoed
lieten, maar dat wy ook raadzaam ge-

alleen, en ons niet te hooren, ten anderen ook in hem van zyn ampt van

Diaken afgezet te hebben, ’t geen zyn
Ed. nu ook bekende volgens myn gedaan
geven, hem broederlyk te raden, zich voorstel van ’t recht der Kerke, en niet
voor deze maal van ’t Avondmaal te ont- van het recht der Regeering te zyn,
houden, en zich in ’t toekomende voor- waar op dan zyn Ed. dezen van der Poort
vonden hadden, om niemand ergernis

over zulk een versch-gebeurde zaak te

zigtiger te dragen.

(verklarende het afzetten onwettig ge-

Dit nu, zeide ik tegen zyn Ed., is in schied te zyn) weer geheel en al aan ons
alle opregtigheit, het gene ’er omtrent

overgaf, en als Diaken onder ons stelde,

van der Poort door den Kerkenraad ver-

om met hem zoo, als wy goedvinden

richt is.

Hebben wy, Ed. Heer, nu op een

zouden, te handelen.

Wy bedankten zyn Ed. voor zyne

beleefder en zediger wyze dien man, die edelmoedige erkentenis van onze voorwat anders verdiend had, konnen hande- zigtige handeling, en van ons hier in

len, en hebben wy daar mede verdiend,
dat UEd. hem ons ten eersten, en zonder

gekreukt recht, en verzekerden zyn Ed.

dat wy altoos, na ons uiterste vermogen,
ons eens te hooren, onttrekken, en dus zouden tragten voor te komen van in
buiten zyn ampt stellen zoude:
eenige verwydering met zyn Ed., of

Wy laten U Ed , en zynen Raad, nu
zelf oordeelen, of U Ed., indien U Ed

zynen Raad te geraaken, en dat wy niets
zoo zeer behertigen zouden, als in

noodig geoordeeld had ons daar over

eenigheit, en hoogagting met haar Agt-

maar eens te hooren, wel oit tot dit

baarheden te leven; waar op wy in vecl

afzetten zou hebben gekomen, en of liefde van den anderen scheidden.
wy dierhalven daar by niet ten hoogsten
De bevorens aangehaalde zaakvan D. Loverongelykt zyn: Indien ja, gelyk wy 't geschil tusschen zyn Ed., en D. Lode deris na
op de voorzigtige behandeling van den rus, was egter van dit gevolg, dat hy Bata via
Kerkenraad in dezen van U Eds. edel- door zyn Ed. in’t begin van Juny, vol-

moedigheit en bescheidenheit niet anders
afwagten, zoo verzoeken wy dat U Ed.,

vcrzonden.

gens besluit van den 13den Mai, na Ba
tavia gezonden wierd; hoewel zyn Eerw.

die hem ons onttrokken heeft, hem on- zyne behoorlyke getuigenissen van den
der ons weër gelieve te stellen, en ons Kerkenraad mede kreeg.
gelegenheit geven, dien man, als tot ons
In de maand September gaven die van Considebehoorende, zoodanig te handelen, als de Regeering, en den 12den ook de Heer ratièn

wy in redelykheit, na ’t Kerken-recht, van der Vorm hunne Consideratien wegens van D.
zullen oordeelen te behoorenHet welk
door de

Haer

Schaghen

gehoord
en zeer
geprezen

wierd.

De Heer Schaghen, dit voorstel van
my gehoord, en nu de zaak in zyn bin-

van der

den staat der Ambonsche Kerk, en e¬

Vorm,

gens de Maleitsche Taal, die men mef

de beste vrugt hier gebruiken kon, en

en den

Schryver,

nenste gezien hebbende, prees zeer de ik ook de myne, over, om de gedagten over de
bescheide en welgegronde wyze, op van dezen Kerkenraad daar over na Bata- Maleitsche Taal.

welke ik dit ons recnt der Kerke voor-

gesteld, en aangewezen had, hoe wy
niet konden, nog mogten nalaten
t recht van een ander, ons toevertrouwd,

via bekend te maken.

Zyn Eerw. kon wel niet tegenspreken,
dat de laage Taal best verstaan wierd;
maar was egter geheel en al voor de

te bewaren, en ten uiterste verpligt ble

hooge Taal, en dat men die invoeren

ven van dit noit aan iemand, zonder

moest.

wettige reden, over te geven.

Ik daarentegen oordeelde , dat een

Hy prees ook in zyn geheel de voor- Predikant geen Taal ergens, veel min by
zigtige, bescheide, en onpartydige han- den traagen Amboinces, invoeren, maar
dat
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1692. dat hy de Taal, die hy vond, gehouden na Ternate, hebbende hier in ’t Neder-

1693.

was te volgen.

duitsch gepredikt.
Ik hield het dierhalven voor best, den
D. van Aken was in dit jaar ook van

D. Stamioen na

Inlander in de laage Taal, om dat die

Batavia als Predikant na Ternate gezon¬ Ternate.

best verstaan , en daar door nog iets
gevorderd wierd, te onderwyzen, en

den, al om dat hoog Maleits in te voe¬

En D.

ren , dat overal, waar, en met hoe veel van Aken.

keurde de hooge en zuivere Taal geheel drift men het ook gezogt heeft door te

af, om dat de Inlander, die reeds traag dringen, te vergeefsch en zonder eenige
van aard is, en zwarigheit maakt, om vrugt geweest is.
By ’t overzenden van myne en D. vanAanmeriets in een Taal, die hy reeds kend, te
leeren , daar omtrent nog veel meer der Vorm ’s aanmerkingen over 't Ma- kingen
zwarigheit maken zou in een Taal, die

des Bata-

leitsch &amp;c. zegt de Batavische Kerk-

vischen

hy niet verstaat, behalven dat hy al het

vergadering Art. 2. dat zy de hooge Kerkenoude vergeten, en van al ’t nieuwe niet Taal geenzins kan goed houden in te raads
het minste begrip hebben zou.
voeren, nog door Catechisatiën, en al- over onEgter dreef toen de Kerkenraad alhier
door, dat het best was hoog Maleitsch
te leeren, waarschynelyk om dat haar

lerminst door Predicatien, om redenen

zerbeider

aanmer-

in de aanmerkingen van die twee Broe- kingen.
deren gemeld, en dat zy 't dierhalven

Edelheden dit geboden, en om dat D.
Leidekker bezig was, den Bybel in die
hooge Taal over te zetten.

het nutste hielden, voor dezen tyd by de
gewoone Taal te blyven, dewyl die

In dit zelve jaar viel ’er nog een zaak

als de hooge zuivere Taal, verstaan wierd.

tusschen de Heer Schaghen en D. Gordon voor, die wereldkundig genoeg is,

Daar spreken zy immers klaar van een
hooge Taal, en dan zyn ’er nog die

zonder, dat ik daar van behoeve te

loogchenen, dat 'er een hooge, of laage

spreken.

Taal is.

D. Gor¬
don ’s
zaak

kortelyk
voor-

gesteld.

Hier op quam kort ’er aan ’t vertrek

En des
zelfs ver-

van dien Heer over Banda na Batavia

trck na

Over de Leeraars en Meesters oordeel-

den zy, dat die, als de jongelingen op

te volgen; zoo dat deze Kerk in dit

een hooge School, zich in de zuivere

aar weer van twee Predikanten ontzet

Taal behoorden te oeffenen; al het wel-

Batavia.

vas.

Ik had dit jaar, ziende, dat ik met

Des
Schry-

NB. in de gemeente ongelyk meerder,

ke egter hier gansch niet te pas quam,
alzoo ’t vast bleef, dat de Predikanten

mynen dienst onder alle die dryvers van geen nieuwe Taal ergens invoeren

vers ver

het hoog Maleitsch niet veel vrugt doen,

maar de Taal, die zy vinden, zoo zy

zoek om

en imy zelve maar hertzeer geven zou,

rugt willen doen, volgen moeten.

zyne ver

goedgevonden, om myne verlossing te
verzoeken, alzoo myn tyd haast uit zou-

den Inlander, door gedurige bezoekingen

de zyn, die ik verplicht was hier te

der buiten-Kerken (waar omtrent D.

lossing

Wy deden wel ons uiterste best, om

van der Vorm wel de zwaarste post had,
Dus quam de gansche last der Maleit- met al de overzeesche Kerken, terwyl
sche dienst hier op my, en op Honimoa ik die in ’t gebergte waarnam) te doen,
blyven.

en elders buiten, op D. van der Vorm

maar wat kon het helpen, dat een Pre-

aan , dat voor twce mannen vry te

dikant op zyn best tweemaal ’s jaars in
yder dorp tweemaal predikte, en Catechiseerde : Immers niet met allen, (ge¬

zwaar waS.

D. D.
Coldede.
horn, en

Bierman

hier.

In’t jaar 1693. zyn hier den 1yden
April van Batavia D. Hermannus Col-

dedchorn, en D. Petrus Bierman gekomen,

Ook wierd dit jaar den 13den January
van haar Edelheden belast voortaan alles

lyk men dat onder de stoffe van Ceylon

ook door D. Synjeu, in opzigt van den
vervallen staat der Kerken van Ceylon

eenigzins verder aangedrongen zal vinden, dat dit middel zeer weinig helpen

aan de Regeering hier schriftelyk bekend kan) en dierhalven zegge ik (gelyk ik
te maken; als ook dat de Regeering toen, en altyd daar na, gezegt, en zoo
’t verkiezen van Krankbezoekers aan den

Kerkenraad moest laten.
D. Fey-

D. Feylingius wierd in January dezes

lingius op aars op Honimoa gelegt, en D. van der

menigmaal in myne Kerk-berichten, en
vooral in myne overgegevene aanmer-

kingen, aangewezen heb) dat hier veel
te weinig Predikanten voor zoo grooten

Honi-

Vorm quam aan ’t Kasteel, op welke tyd

moa , en

ik eerst van tweemaal alleen in 't Ma-

Oegst zyn, en dat yder eiland ten allerminsten een, en Ceram wel twee Predi-

leitsch te prediken ontlast wierd, daar

kanten van nooden, en dat zulk een

D. van

der Vorm
aan ’t

Kasteel

gelegt.

man dan nog hals-werk heeft, om het
meer, als alle Sondag eens, gepredikt overal alleen waar te nemen, dewyl yder

nu zoo lang geen een der Predikanten
had.

dan nog wel zes of acht Kerken tot zyn

D. Stampioen vertrok in Mai of Juny last hebben zal, daar yder dorp in ’t Vaderland
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reekx van jaaren te voren den Inlander
197. derland zyn eigen Predikant heeft, dat

immers hier veel noodiger was, daar 't

meest nog Heidenen, dan daar ’t alle ge
oeffende Christenen zyn.

Den 13den January dezes jaars belastten

Het in¬

aan zulken wyze van boete te gever

niet gewend en vastgemaakt hebben, zoo
men, met dat schielyk af te keuren en
na te laten, den van nature tragen In-

haar Edelheden ook zeer streng , dat

lander niet eensklaps onherstelbaar als

van ’t

men hier hoog Maleitsch voortaan leeren

hoog
Maleitsck

moest; dog dit was alleen door 't bestel

wilde doen afvallen, om weer volslagen
Heidensch te werden: want als hunne kin-

voeren

door haar

Edelhe-

den weet

belast

De boets
op het te

Redtgaut
afge¬

schaft.

van de Heer de Haas

deren in de Schoolen, en de bejaarden

Ook is alle den arbeid van de Predi-

wegens verzuim van in de Kerk te ko-

kanten en de Meesters te vergeefs ge

men geen boete meer gaven, zoo was

worden zedert dat men in’t jaar 1689
den z3sten Maart in de tyd van de Heer

de Haas (die zich in veelen deele be
toond heeft een bitter vyand van de Pre

dikanten, en van de Kerk, te zyn,

’t immers zeker, dat de kinderen niet ter

School, en de ouders niet ter Kerk zouden
komen, waar tegen de Meesters , de
Predikanten, ja zelfs de Regeering dan
ook niets verder (gelyk wy dit onder

mogelyk in wraak, om dat hy, over

’t jaar 1709. breeder toonen) doen kon-

zyn vorig slecht leven, van den Kerken

den, behalven dat daar by alle de dienst

raad op Batavia niet al te wel na zyn zin

der Meesters en der Predikanten ydel en

gehandeld was) de boete, te voren op
’t komen in de Kerk en in de Catechisa-

nevens ook in agting nemen moet, dat

tien, met goedkeuring der Regeering
en al in de Heer Speelman ’s tyd hier

ingesteld, wierd afgeschaft, waar doo

vrugteloos geworden is, daar men hier
de E. Compagnie zoo veele Meesters uit
hare kas betaalt, zonder dat de Inlanders
omtrent de School-dienst of Kerk-dienst

veroorzaakt is, dat de jongelingen en eenige lasten dragen, daar de ouders in
meisjens, die zeer wel geoeffend uit de t Vaderland gewoon zyn den Meester
Schoolen gingen, na uit de zelve verlost uit hunne beurzen te betalen. Betaald
te zyn, niet in de Kerk, nog in de nu de E. Compagnie zoo milddadig de

Catechisatien, zo wel als de oude lie-

Meesters, ten minsten dat zy dit tot

den, verscheenen, waar door zy ten eer-

haar voordeel hebben , dat de ouders

sten alles, dat zy dus verre zeer wel ge

door een geringe boete verpligt werder
hunne kinderen ter School te zenden

leerd hadden, weër geheel en al quamer
te vergeten ; al 't welke veroorzaakt

op dat hare onkosten niet te vergeef-

wierd door die schielyke veranderins mogen zyn
En wat het komen in de Kerk, of by
onder de Inlanders in zaaken van Gods-

dienst, al over langen tyd by de Kerken-

verzuim van dien boete te geven, betreft

ordening quaad gekeurd, en waar of

t geen niet alleen in Amboina plagt te

ook voornamentlyk dat sterk verval ge-

geschieden; maar ook op Ceylon, gelyk

volgd is.

men onder die Kerk-zaaken zal konnen

lemand, die kennis van de Schoolen zien, en elders , van gebruik is) zoo
in ’t Vaderland heeft, weet zekerlyk, men die wil afgekeurd hebben , dan is

dat daar de boetens om de jeugd in hun

pligt, en behoorlyke order te houden.

immers de dienst van alle Predikanten

hier, en elders, vrugteloos; en dan is

van oudsher met veel vrugt in trein ge
weest, en tot nog toe zyn.

’t ook onnoodig, dat de E. Compagnie

En schoon de Heer de Haas in dit
afschaffen der boetens by den Inlander te

ring van den Inlander in dienst houde

zoo veel Predikanten tot verdere bekee-

alzoo wanneer de Inlander niet in 't

betalen, meest daar op zag, dat hy

gehoor van Gods Woord komt, hy on-

onbillyk hield de Inlanders door boete
tot het komen in de Kerk te dringen

mogelyk kan bekeerd werden; waarom
ik van oordeel wezen zou, om den dienst

Een stelling waar in zyn Ed wel eenig
zins in den eersten opslag schynt gelyk te

van de Predikanten hier niet bespottelyk

hebben, alzoo men dit stuk aan een

gelyk de E. Compagnie van alle die
onnoodige kosten, om zoo veel Predi-

yders gemoed behoord vry te laten;
maar men moet in opzigt van den Inlan
der hier omtrent een geheel ander oordeel als omtrent de Christenen in 't Va¬

te maken, dat men dan ook maar te

kanten met zoo veel last van gagie en
emolumenten aan te houden , behoorde

te ontlasten, alzoo dog op die schadelyke

derland vellen, alzoo deze nog ten afschaffing van de zoo lang herwaards
grooten deele Heidenen en die in ’t Vader¬ ingevoerde boetens met al hunne Taalland van ouders tot ouders Christenen kunde en dienst niet het minste op den
Inlander by ’t inslaan van die weg te
geboren zyn.

Daar beneven moest men (indien men

winnen, en zulx ook veel beter te ver-

dit hier onwettig keurde) zoo grooter ant woorden is, dan als men goed vind
oim
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Taal, die hy niet verstaat, te hooren 1693.

dus vrugteloos hun dienst te laten waarnemen, en de Heeren Meesters onder-

prediken, of te Catechizeeren.

tusschen tegen alle redelykheit zoo zware

schreven ook die van den Batavischen 1694.

kosten te doen dragen.
Om alle de voornoemde redenen dan

waren, dat de lage Maleitsche Taal bes

In’t jaar 1694, den 31sten January, In ’t jaar
Kerkenraad, dat zy nevens ons van oordeelkeuren

zou ik best oordeelen de boetens niet af
te schaffen, om den dienst der Predikanten

die van

Batavia

voor de Predikatiën was; alzoo die Taal

’t laag

voor hen t stigtelykst wezen moest, die zy Maleitsch
best verstaan konden ; dog dat het hoog nettheert.

en Meesters, mitsgaders de groote kosten

Maleitsch egier met vrugt van de Prédikanten en Schoolmeesters (kennen het die
die boetens in Amboina altyd zeer matig niet, hoe zal het dan de gemeinte veren met bescheidenheit gevorderd, en by staan) kon aangeleerd werden, op dat de
veel Inlanders zelfs beter, dan de af- eerste het aan de tweede, en zy dat weer
schaffing, geoordeeld zyn.
aan de School-kinderen zouden leeren, en
Ik achtte ’t nodig, alvorens van dit dus een yder bequaam zyn zoude om de
der E. Compagnie ten minste van eenige

nuttigheit te maken; en vooral, om dat

stuk, van de boetens van den Inlander
af te stappen, om ’er dit nog by te voe¬

zuivere Taal, en om de heilige Schrift te
lezen WB. en te verstaan, die nu in de

gen, en vertrouwe , dat een aandagtig

rechte Maleitsche Taal overgezet werd.

en billyk Lezer my hier in volslagen

Den 23sten February belasten haar Geen PoEdelheden , dat geen Politycq Com litycq

gelyk geven zal.
Dit nu is de ware staat en reden van
t

geheel verval van de Kerke van Am-

poina, dat immers de Predikanten of de

Hoofd-

missaris in Kerkenrade zitten mogt, dan
die van onzen Godsdienst is, en dat an
ders de naaste aan hem die plaats bekleeder

Commis¬

faris, dan
van onze

Gods-

Meesters niet konnen gebeteren, en dat

moest; hoewel men hier na een man zal dienst, te

niet minder, dan een bewys van de

zien zitten; die nog niet gedoopt was.
Ook verboden toen haar Edelheden
dat de Politycquen ’t geven van Kerke

traagheit, of luiheit (zoo het op het

mogen
aanstel-

len, qua-

oorzaak

verkeerd voorgeven van de Heer de Haas

van ’t ver-

haar Edelheden, zonder ons eens te hoo-

val dezer

ren, by hun schryvens van ’t jaar 1689.

lyke getuigenissen aan iemand niet mogten
beletten, gelyk men had tragten te

Kerke.

geerne zogten te duiden) van een van

doen.

beiden is

In dit jaar verscheenen hier den 16den
January D. Chrislianus Fredericus Nucella.

Dit heb ik, dit hebben ook andere
van myne Amptgenooten menigmaal
in onze Kerk-berigten, aangewezen, en

lyk na-

gekomen.

D. D.
Nacella,
Coerec

en D. Cornelius Coeterier, gelyk ook rier
D. Hodenpyl den 17den April , zoo dat

en

Hoden-

daar omtrent de hulp der Regecring verwy nu een getal van agt Predikanten py hier,
en des
zogt; dog noit heeft een van de Heeren voor een tyd uitmaakten; dog ik ver- Schryvers
trok
na
Batavia,
om
na
’t
Vaderland
tt
Landvoogden zich aan de zaaken of 't
vertrek na
Waar
verval van de Kerk zoo veel gelegen gaan, D. Coeterier stierf den aden Juny, Batavia.
omtren
en D. Hodenpyl wierd in plaats van D.
de Predi gelaten, om met my, of iemand van
kanten2
het hare

te ver
geefs

deden.

myn Amptgenoten, gelyk wel behoord
had , daar over eens te spreken, veel

Feylingius; die den 3osten Juny na Banda

min om eenig middel tot herstelling van

vertrok, op Honimoa gelegt.
Dus nam te dier tyd D. van der

’t gebrek, dat wy aangewezen hadden,

Vorm aan ’t Kasteel den Maleitschen

te beramen; maar alles wilde men van de

dienst alleen waar werdende de Nederduitsche by D. Bierman en D. Nucella

Predikanten hebben, die onderrusschen

alles deden, wat in hun vermogen was
zonder dat het iet helpen kon, om de
reden, te voren gegeven. By al het

welke nog die groote verbystering komt,

vervuld.

D. Coldedehorn wierd ook op een zeer

onwettige wyze, en vlak tegen de bevelen van haar Edelheden, door den Heer

D. Coldedehorn

onwettig
op Oma

dat men een geheel land en volk dwin- Schaghen na Oma gezonden, daar het de gelegt.
gen wil om een nieuwe Taal, of hoog post van een der laatst aangekomene was
Maleitsch te leeren, om de gronden van na een buiten-Kerk op een der eilanden
te gaan.
onzen Godsdienst te beter te verstaan.
daar men hen niet bewegen kon, om
die in een Taal, die zy reeds verstaan,

Wat helpen dan al die bevelen van de
Heeren in ’t Vaderland, of van haar

Edelheden, als de Heeren Landvoogden
een zaak, die alle menschen, die buiten hun hoofd volgen, en , om hun doen te
drift zyn, en reden gebruiken willen, dekken, het de naam geven, dat de

in de Kerk te komen hooren prediken;

zekerlyk zullen afkeuren, en van welke
zy moeten bekennen, dat dit het regte

middel was, om de Inlanders, zoo zy
niet reeds weg bleven , weg te jagen:

Raad (daar in ’er geen een zit, die hen
durft tegenspreken, zoo hy niet wil
bedorven zyn) zulx besloten heeft, die
immers de magt niet had, om vlak tegen

want wat lust kan iemand hebben in een de beveelen en bepalingen van haar EdekIII. DEEL.

M

heden
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heden omtrent zoo een zaak in het by- gepredikt had. Een getuigenis, byna 1694.

1694.

zonder iet anders te besluiten.

van het zelve gewigt, als my in’t jaar

Voor myn vertrek uit Amboina droeg 1712. door de gansche Kerkenraad van
Schryver
ik aan dezen Kerkenraad ook voor, dat Amboina (gelyk wy op zyn plaats toonen
draagd
zullen) gegeven is. Ook heeft de Hecr
voor zyn ik den Bybel in de lage Maleitsche en
vertiek
hier gebruikelyke Taal overgezet heb- Leidekker zelfs van my getuigd, noit een
De

bende, dien genegen was metter tyd in 't

aan den

Predikant gehoord te hebben, die het

licht te geven, en verzogt, dat zy dit Maleitsch beter predikte , dan ik, ge-

Kerkenraad

voor, dat werk gesiefden by hun schryvens zoo na yk ik met een brief van zyn Eerw. too-

Batavia, als na ’t Vaderland , aan te nen kan.

hy den

Bybel in

bevelen.

t' 122g
Maleitsch

Zy namen dit wel aan; dog verzogten

Dierhalven, predikte ik zoo verstaanpaar, zoo konden haar Eerw, immers,

vertaald

het eerst te zien, alzoo zy voorgaven zonder myn werk te zien, wel denken,

had.

er anders niet over te konnen schryven.

dat myne overzetting ook zulk Ma-

Ik kon niet goedvinden myn werk aan leitsch, en dierhalven voor den Inlander
zulke Heeren over te geven, die geheel zeer verstaanbaar, en van veel vrugt ween al voor ’t hoge Maleitsch, en vyanden zen zoude; dog zulx te getuigen, was
niet anders, als aan ’t werk van D. Leivan ’t lage waren.
Zulke waren D. D. van der Vorm en

Hodenpyl, die niet alleen eene streng

dekker hunnen Heilig, den doodsteck te
geven, behalven dat men ook haar Edel-

voor ’t hoog Maleitsch trokken, maar heden zeer vertoornd zou hebben, in
daarenboven Swagers en geheel en al welken Raad D. Leidekker twee ordinaris
voor het werk van de Heer Leidekker,

Raaden van India, de Heeren de Haas

buiten dat zy geen van beiden in staat

en van Riebeck, zitten had, die zyne

waren, om over myn werk, in de lage

Swagers waren, en die de Heeren van de

Taal overgezet, te oordeeien, dewyl zy Hooge Regeering door hun groot gezag
niet dan hoog Maleitsch predikten, dat en aanraden hadden weten te bewegen,
niemand in de gemeinte verstaan kon.

om mede voor dat Hoog Maleitsch, en

De andere Broederen waren, of eerst voor dien Bybel van D. Leidekker te zyn.
Daar ziet gy dan in alle opregtigheit,
gekomen, of altoos geen van allen zoo
verre in 't Maleitsch, dat zy daar over hoe het met de zaak van mynen Bybel,
mede eenigzins konden oordeelen ; be¬

dle toen reeds meest klaar was, en met

halven dat zy mede te dier tyd voor dat die van D. Leidckker, die nog niet zeer
hoog Maleitsch waren, om dat van hoo- verre was gekomen, te dier tyd stond,
ger hand belast wierd, dat men dat hier dat naderhand, toen de Heer van Riebeck
aanleeren moest, hellende, of uit een Generaal wierd, nog zeer veel verergerd
verkeerde drift, of uit vrecze, mede is, alzoo geen een Heer der Hooge Re¬

over tot het gene , dat geen van hun geering zyn Ed., om zyn scherpen aard,
allen toen verstond, dat egter de Kerke tegenspreken dorst, die men wel denhier naderhand veel ondienst gedaan, en ken kan dat 't werk van zyn Swager met
de Heeren, mitsgaders de Kerken in 't alle kragt by de Heeren in ’t Vaderland
Vaderland een verkeerd denkbeeld van voortgezet heeft, waar tegen zich de

En wat
daar op

volgde.

deze zaak gegeven heeft.

Wat zou dit nu anders geweest zyn,

andere Heeren niet hebben durven aankanten.

Ik zal nu van dit werk niet verder,
als myn werk over te geven aan mannen,
die (gelyk de gevolgen geleerd hebben, maar liever, na dat ik met dit Kerkelyke
myn werk maar gebruikt zouden hebben, byna ten einde gek-men zal zyn, om
niet, om dat in opregtheit na- of over het eene met het andere niet te verwarte zien, en niet om dat dan aan te pry- ren, vervolgens daar van spreeken.
zen, maar om ’er iets in te vinden, en
Ondertusschen drong men in dit jaar
Het hoop
uit te pikken, waarom zy het zouden nog, en vooral na dat ik vertrokken Maleitsch
konnen verwerpen, om dan dat van was, en niet minder in’t jaar 1695, het zeer sterk
D. Leidekker zoo veel te sterker aan te

hoog Maleitsch door, dat ook van tyd ier

beveelen; dat alleen de reden was, waarom ik het hen ook onthouden hebbe.

tot tyd door de nieuw-aangekomene

Predikanten, alzoo men dat dog wilde

voortge¬

zet.

Die Heeren wisten toen egter zeer hebben, geleerd wierd.
In dit jaar nu waren hier D. D. van der
wel, dat ik Maleitsch kon, en dat ik
dat Maleitsch, dat daar gebruikt en ver- Vorm, Bierman, en Nucella aan ’t Kastaan wierd, zoodanig predikte, dat de

gansche Inlandsche gemeinte daar over

voldaan was, gelyk zy my ook de getuigenis in het byzonder gaven, dat zy
hier noit een Predikant gehad hebben,

steel, D. Coldedehorn op Oma, en D.
Hodenpyl op Honimoa geplaatst.

Den 11den July verzogten die van Ti- Die van
hoelale Christen te werden, en een Mee

ster te mogen hebben, dat hen in 't ein

die zoo verstaanbaar die Taal voor haar de van’t jaar toegestaan is.

Thoelale
err oe¬

keChrister te

In werden.
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Dit preuve geven in 't Maleitsch was,

In dit jaar had D. Bierman in 't Ma¬

11

1698.

leitsch (waarschynelyk ’t hooge, hoewel om dit voorval van hem, by een besluit
den 17den Maart vastgesteld, dat voorik het niet recht weet ) gepredikt.
D. ven der Vorm, en D. Coldedehorn, taan geen Predikant zou in 't Maleitsch
verzogten na Batavia op te gaan, en openbaar mogen prediken, voor dat hy
eerst kennis aan den Kerkenraad, en ’er

D. Nacella was veeltyds flaauw, en zie-

kelyk, waar door zyn Eerw. nog zoo een preuve af gegeven had, dat de Re¬
veel in 't Maleitsch niet vorderde
geering goedkeurde.

In’t jaar, 1696 waren hier nog de

In’t jaar

zel-e Predil-anten, en op de zelve plaat-

167 6.

Den 11den October vertrok D. Bierman na Banda, om die Kerk voor een

zen , by welke op den 1oden Mai D. Lu

verscheen

dovicus de Mei (de eenigste zwart, die
oit Predikant geworden is) nog quam.

D de

Mei.

tyd waar te nemen.

In’t jaar 1699. quam D. Hodenpyl den In’t jaar
3den February weer hier, gelyk ook

1699.

D. de Mer, en Nucella, predikten D. Bierman den 2sten Juny uit Banda;
Duitsch, D. van der Vorm, en D. Bier-

man Maleitsch aan ’t Kasteel, en D. Ho-

dus waren hier aan ’t Kasteel nu D. D.
Hodenpyl, Coldedehorn en Bierman, die

D. D.

Hoden¬

denpyl op Honimoa, gelyk ook D. Col- in beide de Talen predikten ; D. de Me.
D. Coldedehorn dedehorn op Oma mede hoog Maleitsch op Oma , dog predikte nog geen Mapredikte, van welke de derde en de leitsch; dat D. Nucella op Honimoa
predilet
ook Ma¬
laatste weder verzogten na Batavia te dede.
leitsch.

gaan

pyl, en

Bierman,
weër

hier.

Den 2ysten February belastten haar

In dit jaar stelde de Regcering buiten Edelheden, dat de Prcdikanten eerst een

Scroena¬

Kerk en School op, waar toe veel aan-

preuve in 't Maleitsch geven moesten,
alvorens openbaar te prediken. Ook verboden zy, geen Ambonsche leerlingen na

leiding gegeven had, dat D. Coldedehorn

Batavia te zenden.

buiten kennis van den Kerkenraad gesproken had van ’er een Meester te leg-

had stil gestaan, om dat D. Coldedehorn

kennis van den Kerkenraad een Meester

w2nwerd

op Scroewawan, en rechtte aldaar een

Christen.

De visite na Boero, Manipa en Bonoa

gen. Ook stelde de Regeering voor, nu hier alleen aan ’t Kasteel geweest was;
om van de zevenenvyftig Meesters, die hoewel men dat van my, toen ik alleen
cr nu waren, eenige te verminderen, er was, hebben wilde.

D. Nu¬

Over D. de Mei, en D. Nucella qua- Klagten
daar zy ’er dit jaar zelf een zonder kennis
van den Kerl-enraad nog by de vorige men zware klagten in; egter had de over D.
D. Nu¬
eerste onlangs beter dan te voren gepregevoegd hadden.
cella, en
In ’t jaar 1697. schreven die van Am- dikt; dog men had over andere zaaken
de Mei.
boina, dat D. Nucella waterzugtig was; veel moejelykheden met hun beiden :

cella op
Honi-

dog hy wierd egter op Honimoa en egter predikte D. de Mei den Ssten April
D. de Moi op Oma gelegt, zoo dat nu tot geneegen van D. Hodenpyl ’t hoog

moa , n
D. de Me¬

aan ’t Kasteel D. D. van der Vorm, Ho-

op Oma

denpyl Coldedehorn en Bierman, vien

gelegt

Maleitsch

In’t jaar 1700, den 1oden April,

is

In’t jaar

Predikanten, die ’t hoog Maleitsch pre- D. de Mei op Oma overleden, en waren

1700.

dikten (dog van de gemeinte niet kon
den verstaan werden) waren. Ook be-

hier nu nog D. D. Hoden pyl, Coldedehorn.

D. de Mei

en Bierman, aan ’t Rasteel, en Nacella

oveile-

gon D. Nucella de Maleitsche dienst or

op Honimoa

Honimoa mede waar te nemen.

den.

Den oden February belastten haar Edel¬

heden aan de Regeering, dat zy zich
met den Godsdienst der Mohbammedanen
geen Predikant, al was ’t met afge- niet bemoejen, en hare besnydenis &amp;c.
schreven soldy, verlossen, of opzenden door de vingeren zien zouden, zoo er
eenig ongemak op volgde.
mogten.
Den zosten November verboden haar

Edelheden aan de Regeering, dat zy

In’t jaar
1698.

D. van
der Vorn
vertrok-

kten , en
D. Ho¬

den pyl.

In’t jaar 1698. vertrok D. van der
Vorm in Mei na Baravia, daar zyn Eerw
als Predil-ant in de Maleitsche Kerk be
roepen was.

boinees zonder kennis van de gronden

Ook zou D. Ilidenpyl na Batavia voor

een korten tyd gaan om te trouwen, en
dan weder te komen.

D. Nucella, en D. de Mei hadden den
D. D.

Nacella,
en de

Mei, be
gonnen

De Kerk-bezoekingen alom wierden Slegte

wel yverig waargenomen; dog de staat staat de.
der Kerke bleef als bevorens, en de Am- Kerke

van onzen Godsdienst, dat niet te ver-

wonderen was, want zy konden nu geen
van alle die hooge Maleyers verstaan, en
moesten dierhalven, in plaats van te vor-

sden Mai preuven van kennis in de hooge

deren (hoe hoog men, om zich staande

Maleitsche Taal, en de eerste daar by

te houden, en dien Bybel en de hooge

genoegen gegeven; dog de laatste het Taal met geweld in te voeren, daar van

hoog
Maleitsch

zoo slecht gemaakt, dat hem verboden opgaf) wel merkelyk te rug geraaken,
was daar in te prediken; dog hy maakte gelyk ook waarlyk geschied, en wel te

te predi¬

het hoe langer hoe erger.

ken.

bevatten is, dat niet anders konde zyn.
M2

TWEE-

nier.
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TWEEDE HOOFDSTUK.
N’t jaar 1701. D. D. Simey, en Maartens hier. Slegte vrugten van ’t hoog Ma¬
leitsch. In’t jear 1702. D. D. Coldedehorn, en Bierman, vertrokken. En D.
D. Poleman, Parent, en Witzonius bier. D. Poleman van haar Edelheden niet
wel behandeld. D. Maartens geeft preuven van zyn Maleitsch. D. Jacobus van der
Vorm bier. D. Spandauw hier. D. van der Vorm geest een preuve van zyn Ma¬
leitsch. En D. Poleman van zyn hoog Maleitsch. Afgodery op Alang. De Schryver gaat weer na Indien. Gedichten op zyn vertreck gemaakt. D. Hodenpyl overleden, en zyn overzetting van ’t Nieuwe Testament. Des Schryvers komst in ’t jaar
1706. op Batavia. Werd, tegen de klare last der Heeren Zeventhienen, na 't leger op
Java gezonden. Ongemakken daar geleden. Schamper antwoord van de Heer van Riebeck aan den Schryver. In ’t jaar 1707. komt de Schryver in Amboina. Die voor
de vuist het Maleitsch weér predikte, zonder dat hy aan ’t geven van een preuve gebon¬
den, hoewel die van D. Spandauw nog dit jaar gegeven wierd Besluit, in 't jaar 1708.

over de Doop-getuigen genomen. D. van der Vorm na Batavia, en D. Spandauw

overleden. Klagten over de slegie Kerk-staat. D. Brands in ’t jaar 1709, en Taalkundig in 't laag Maleitsch. Last om een andere Commissaris Politycq te stellen, en
de Heer Storm gedoopt. De besnydenis by die van Hoetoemoeri gepleegd. D. Maartens
na Batavia, en in ’t jaar 1711. D. Poleman. In ’t jaar 1712. D. Groenewout bier.
De Schryver na Batavia. Des zelfs Kerkelyke getuigenis. Zyn komst op Batavia,
en last aan dezelve om na Ternate te gaan. ’t Geen hy op goede gronden weigerd. Waar
op hy in ’t jaar 1713. na het Vaderland vertrok; daar by zyne voorstanders overleden

vond. Zyn mondeling vertoog in de vergadering der Heeren Zeventhienen, te vergeefs.
Om wat redenen de Schryver dit zoo breed aangehaald heeft. Staat der Kerke in
Amboina na des zelfs vertrek tot in ’t jaar 1705. Staat der Kerke in ’t jaar 1717.
D. Brands in ’t jaar 1718. vertrokken, en door D. Renet vervangen. Verdere staat
der Kerke tot in ’t jaar 1721. Hoe liefdeloos, en onbillyk de Ambonsche Broeders na
’t jaar 1694. omtrent myne overzetting des Bybels gehandeld hebben. Hoe de Heer
Leidckker, by myne komst op Batavia, zig gedragen heeft. En ’t verder voorgevallene
toen op Batavia omtrent myne overzetting. Als ook verder in ’t jaar 1696. in ’t Vaderland. Waar by bleck dat de Synodus van Noord-Holland myne stellingen, en werk,

goedkeurde. Dat zy ten eersten aan die van Batavia ook te kennen gaf. Waar op die

van Batavia in tijaar 1697. een bitteren brief schreven, die ik wydluftig heantwoord heb.

Waar na de Christelyke Synodus nogmaals betuigde by hare vorige stelling voor myn
werk te volharden. Waar toe ook andere groote Kerk-vergaderingen hier overhelden.
’t Welk de Broeders in Indien tegen my nog meer verbitterd, en opgezet heeft, om nu te
meer van hier om ’t voortzetten van D. Leidekkers overzetting te verzocken , en dat op
zeer valsche gronden uit naam van de gemeinte van Amboina te doen. Door welk

liefdeloos schryven van die broederen, en ’t gunstig voorschryven van haar Edelheden voor D. Leidekkers werk, schoon by veel Kerk-vergaderingen maar voor
driftig aangezien , egter veele , en vooral de Heeren Zeventhienen, overgehaald
wierden om tegen my te zyn. In ’t jaar 1702, en in ’t jaar 1703, kregen die

van Amboina van haar Edelheden een berisping over hare verkeerde zorg voor
D. Leidekkers werk. De verdere uitwerking van hun quaadaardig schryven van
Amboina, en Batavia, na ’t Vaderland, vooral by de Heeren Bewindhebberen,
die , schoon overtuigd dat myn werk beter, dan ’t andere was , egter tot den druk
van t zelve niet hehben gelieven over te slaan, hoewel zy ook dat van D. Leidckker,
niet zonder veel reden, in die zelve staat laten. D. Leidekkers dood in ’t jaar 1701.
hier op gevolgd. Hoe verre dat werk door D. Leidckker gebragt, hoe t door D. van

der Vorm voltoid en wat toen verder met het zelve gedaan is. Wat de Schryver
gedaan heeft, om D. Leidckkers werk van nut te maken, en in 't licht te brengen.
Hoewel daar al mede niets op volgde. Nader bericht, dat D. Leidekker, gedurende
zyne overzetting, eerst van zyn halve, en daar na van zyn heele dienst ontslagen, en

dat hem een belooning beloofd; daar den Schryver noit van zyn dienst ontlast is, en te
dier tyd geen belooning ter wereld begeerd, en alleen het drukken van zyn werk van de

Heeren Leventhienen verzogt heest, om welke reden men zyn nut werk zoo vrugteloos
niet had behooren te laten blyven leggen. Dog van beiden die werken quam niets. En
D. van der Vorm zag nu te laat , wat nadeel by ook D. Leidekkers werk, met al dat

schryven tegen my, gedaan had Weshalven zyn Eerw., tot inkeor komende, in
’t jear
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’t jaar 1704. aan de Classis van Hoorn voorstelde , en best keurde, dat beide die werken
in twee Colommen mogien gedrukt werden. Waar op de Schryver nader aangezogt

wierd, om weer na Indiën te gaan. En zich eindelyk bewegen liet, om dat op die
voorwaarde te doen, van alleen in Amboina, en daar aan ’t Kasteel gelegt te werden.
Dat hem door de Heeren Zeventhienen toegestaan wierd. Gunstig voorschryven der
Synode van Noord-Holland, en der Classis van Amsterdam can die van Batavia, en

Amboina, voor den Schryver. Komst, en ontmoeting, deszelfs tot Batavia, en zyn
aanspraak aan dien Kerkenraad over ’t voortzeiten van beide die overzettingen. Dat
van haar Eerw. zeer koel, en met een berisping van D. van der Vorm, behandeld
wierd. Iaar Eerw. verzock om des Schryvers Bybel te zien, waar van by eenige

deelen hen overgeest. Haar Eerw oordeel 'er over, en hare beloften van het te willen
aanbeveelen, zoo by het van voren af overzien en na Daniel schikken wilde. Haar

Eerw. verdere gezogte vitteryen daar over. Komst des Schryvers in Amboina, en hoe
szy daar oitfangen is. Zyn verzock hier, wegens zyn overzeiting aan te heveelen, op de

zelve grond van Batavia hem toegestaan. Waar op de Schryver ondernam zyn werk
van voréz af aan te overzien, en veer op nieuw over te zetien. Indere werken ondertusschen door den Schryver gemaakt. De Classis van Amsterdam held orderiusschen tot
het werk van D. Leidelker over, en doet verzoek voor het zelve by de Heeren Bewindhebberen. Waar van haar Eerv. in ’t jaar 1709. aan die van Ambon kennis gaven.

Met aanvyzing dat cok de Heeren Zeventhienen daar toe genoegzaam overhelden,
Waar op dan haar Eerw. verzogten, dat ik, om ’t zelve niet te stremmen, dog met
myn ver zock verder vilde stilzitien, en ophouden. Waar op de Ambonsche Kerkenraad
haar Eerw, antvoorée, dat ik geen nader verzoek zedert myn laatste gedaan had.
Hoewel ik mede een goede Maleitsche overzetting zeer noodig oordeelde. De Schryver

vind, by zyne te rugkomst uit Indien, dat die Classis nog even sterk voor D. Lcidekkers
verk wes, van t velke zommige zelf ook oordeelden, dat 'er geen hoog nog laag Maleitsch, en dat 'er maar éene Taal was. Hoewel t werk van D. Leidekker ondertusschen al 2oo weinig, als het myne , voortging. Eenige jaaren daar na werd de

Schryver door een Predikant van Amsterdam om eenige afschriften van zyn werk ver¬
zogt, met hope voor ’t drukken van een Bybel. Die de zelve overzond, en die ’t jaar
daar aan te Amsterdam hoorde, dat die van Batavia nu zelf de Arabische letter in
haren Bybel, als onleesbaar afkeurden. En dat zy myn werk. te veel na ’t Neder-

duirsch geschikt vonden, en het daarom verwierpen. Gunstig oordeel der Classis voor

nyne afschriften. Voorstel van D. van der Vorm aan den Schryver in ’t jaar 1718,
tot voortzetting van beide die overzettingen, of wel van een vierk uit alle dezelve , met

een byzondere lof voor des Schryvers werk , en perzoon. Nader getoond uit zyn Eerw.
Brief. Waar in zyn Eerw geheel anders van den Schryver, en zyn werk, dan in de

7orige lyden , spreckt. En waar in zyn Eerw. het schikken van zoo een Bybel na onze
Duitsche overzetting, tegen ’t schryven der Batavische Kerk nog in dit zelve jaar,

zeer goed keurd. Des Schryvers aanmerkingen over dien Brief, en over D. van der
Vorm. En hoe wonderlyk deze Brief een der Heeren Deputati ad res Indicas tot
Amsterdam voorquam, die zelf niet voor den Schryver was; maar een afschrift van

die Brief verzijgt, die den Schryver zyn Eerw gaf, en die 't Classis in een geheel an¬
dere gedagte voor zyn werk bragt. Gelyk de Schryver die ook aan een Heer Bewindhebber daar toonen dede, dog zonder vrugt. De Schryver toond ook, dat by gezogt

heeft, en nog zockt, zyn werk door de rechte deure in Indien in te voeren. In allen
deelen mydende, om de Heeren Zeventhienen eenige reden van misnoegen te geven. Nader
billyk verzoek aan een Heer Bewindhebber door den Schryver tot voortzetting van zyn
werk op eigen kosten, dog te vergeefs gedaan. De Schryver voleindigd zyne tweede

overzetting des Bylcls in cen Maleitsch, dat wat hooger was. Waar van by ook kennis
aan D. van der Vorm gaf, zonder dat by egter goedvinden kon, dat na Indien over te
zenden. Beklag des Schryvers over zynen vrugteloozen arbeid in allen dezen, niet

tegenstaande men na van de nuttigheit van zyn werk ten vollen overtuigd is. Zyn nederige

bede tot de Heeren Bewindhebberen, om dog t oog op zyne neerstigheit eens te slaan,
en te overwegen, of hy verdiend heeft zoodanig, als men nu doet, behandeld te werden.
En of dit al wel is, dat men de Indische Kerken van zo een nut werk, nu men die nog
helpen kan, beroosd laat blyven. Met verzoek, dat haar Ed. Agtbaarheden dog zulken

nutten zaak niet langer gelieven uit te stellen. En dat om verscheide redenen van gewigt,
by den Schryver aangehaald. Waar benevens de Schryver ook toond, hoe hem door
zekere Heeren wel groote beloften gedaan zyn, om zyn werk voort te zetten; dog hoe
dat al weër verydeld is. Besluit der Heeren Zeventhienen, en van haar Edelheden

in ’t jaar 1722. om D. Leidekkers Bybel te drukken. Nader aanmerking des Schryvers
hier over. Welke de eenige middelen tot herslelling der vervallene Kerk van Amboina
zyn. De Schryver wyst aan wat hier de dienst der Predikanten is. Zware lasten
M3
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hier van een Maleitsch Predikant, nevens de gevaaren, die hy uit te staan heeft. Met
hoe slegte vaartuigen by de togten over zee doen moet. Hoe ’t met de land-togten gaat
Wat zoo een Predikant in yder dorp verricht. En hoe daar mede egter zeer weinig

gevorderd werd. Wat eigentlyk in zoo een dorp de dienst van een Schoolmeester, en

zyn loon is. Het getal der Schoolen, en der Meesters. Het inkomen van een Predikant. Het inkomen van een Predikants Weduwe, en van de Inlandsche Ouderling.

mitsgaders wat een Predikant, by zyn komst van Batavia, of vertrek derwaards, nog
trekt. Hoe veel Wyn, en Brood, men tot de bediening van 't heilige Avondmaal

in gansch Amboina van nooden heeft. De staat der Nederduitsche Gemeinte hier,
en der zelver Ledematen.

In’t jaar
1701. D.

D. Simey
en Maar-

tens hier.

Nt jaar 1701, verscheenen hier
D. Thomas van Simey, en D. Dirk
Maartens den aden Maart. De eer
ste wierd in de plaats van D. Nu-

daar 't Maleitsch niet gebruikt wierd,

1702.

gelyk zy dus D. Jacobus van der Vorm,
een zeer Taalkundig man, in’t jaar 1708.
na Malacca zonden, daar die Taal hem

cella (diens tyd nu uit was, om op nict dienen kon, en D. Poleman, na dat
een buiten-eiland te leggen) op Honi- hy in zyn oude jaaren nu Maleitsch gemoa, en de laatste op Oma geplaatst; leerd en in Amboina veel dienst in

dog alzoo de eerste den 8sten Mei quam 't Maleitsch reeds gedaan had, in’t jaar
te overlyden, zoo wierd D. Maartens 1711. na Batavia in de Portugeesche
gelast na Haroeko voor drie jaaren te Kerk beroepen , om het Portugeesch,
gaan, daar zyn Eerw. in Juny na toe dat zyn Eerw. toen al lang vergeten had,
weër te leeren, en om zyn Maleitsch,
trok.
Aldus waren nu D. D. Hodenpyt, Col- dat hy met zoo veel moeite geleerd had,
dedehorn, Bierman, en Nucella aan ’t weer te vergeten, en aan een zyde te

Kasteel, en deden in twee Taalen, alle zetten. Hoedanig haar Edelheden in 't
in ’t hoog Maleitsch, dienst.
Slegte
vrugten
van 't

hoog

Maleits.

In ’t jaar
1702.

D. D.

jaar 1695. ook gelast hebben, dat de

Nu waren deze Heeren vry sterk in oude D. van Wyngaarden, die, op haren
die Taal; maar de tyd heeft getoond,

uitdrukkelyken last, in zyn oude dagen

dat het niet van eenige de minste vrugt het Portugeesch met groote moeite ge
geweest is, hoe neerstig zy ook de leerd had, na Amboina zou vertrekken;
Kerk-bezoekingen alomme waarnamen

hoedanig zy ook goedvonden den zeer

Taalkundigen en vast op Batavia leggenwant daar schortte het niet.
In’t jaar 1702. wierden D. D. Colde- de Portugeeschen Predikant, D. Thornton
deborn, en Bierman, na Batavia verlost, na Malacca (daar maar Nederduitsch te
en zyn ook in Mai derwaards vertrokken; prediken valt) en daar na ook op een

Cnsetie¬

waar tegen hier weder D. Ckristiaan Po- tocht na Timor (daar al mede geen Por-

horn, er

leman , D. Aibrabamus Parent, en D tugeesch onder den Inlander, maar wel
Abrabamus Witzonius den isten en aden 't Maleitsch, te pas komt) maar weg te

Bierman

vertrokken.

Maart in vergadering verschenen, welke ordonneeren; hoewel het 'er met geen

En D. D

laarste op den 21sten van die zelve maand van beiden, om andere tusschen-vallen,

Poleman,

overleden is, en bleven de twee andere toegekomen is. 6 Wonderlyke en onBroederen mede aan ’t Kasteel by D. D ordentelyke schikking, die immers met
Hodenpyl, en Nucella, blyvende ’t eilanc geen reden goed te maken isl En een

Parent,
en Wit-

zonius
hier.

D. Pole¬
man niet

Oma zonder Predikant, daar ’er egter klaar bewys, hoe weinig agting men voor
nu genoeg waren; dog D. Poleman quam Taalkundige mannen heeft
D. Maartens had den 1oden August D.
met last om aan ’t Kasteel te leggen, en

Maar-

zyn Eerw. had met zyn neerstig prediken een preuve van zyn Maleitsch predikentens geeft
in ’t Portugeesch ettelyke jaaren aan een voor D. Hodenpyl gegeven, dog de Re¬ een preuEdelheve van
wel wat anders verdiend, dan om na geering, hier mede niet te vrede, be
den be¬
zyn Mahandeld. Amboina gezonden te werden, om in lastte dat zyn Eerw. een nieuwe preuye leits.
zyn oude dagen weer Maleitsch te leeren, geven zoude, waar by ook Leden van
wel van

haar

daar men zyn Eerw. met veel meer vrugt de Regeering waren; gelyk ook naderop Batavia in de Portugeesche Kerk had hand geschied is.
konnen en behooren te gebruiken; dog
De beide Heeren, Poleman en Parent,

zoo hebben haar Edelheden meermalen waren ook bezig om Maleitsch te
Predikanten , die nu reeds Portugees leeren

In’t jaar 1703. gaf D. Maartens den
konden, en dat met veel moeite geleerd
hadden, met veragting van hare Taal- 2ysten Maart een nieuwe preuve.
D. Jacobus van der Vorm, broeder D. Jacokunde, na plaatzen gezonden, daar ’t
Portugeesch niet te pas komt, en weër van Petrus van der Vorm, quam hier den bus van

Predikanten, als zy met moeite Maleitsch 16den Mei in vergadering te verschynen, der Vorm
hier.

geleerd hadden, na plaatzen geschikt, en de twee Broederen D. D. Poleman

en
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Het is gebeurd op Alang, dat zy den 1705.

1703. en Parent deden hun best nog al, om

23sten January dezes jaars 1705. de Lego
Lego Besar tof den grooten Ronden-dans )
voor de Baileoe (gelyk zy van ouds plag-

't Maleitsch te leeren. D. Hodenpyl was
mede nog in goeden stand, dog D. Nucella stierf den 16den July.

Ook beyverde zich D. van der Vorm ten te doen) negen dagen aan een,
dansten.

in ’t aanleeren van 't Maleitsch; dog het
was wat verstaanbaarder, dan ’t hooge,

Zy deden een Majang Calapa of eerste

alzoo hy zich eenigzins na ’t lage

uitspruitende bloezem van een Calappus-

schikte.

boom , boven op een Bamboes zetten ,

In’t jaar 1704, den 13den February, en stelden die voor de Lego, ende alle

D. Span-

quam hier D. Willem Spandauw.

dauw

D. Maaytens verscheen aan ’t Kasteel.

hier.

en wierd door D. Parent vervangen of
Honimoa, die ’er in February na toe
ging.

van der Vorm gaf den 1yden AuD. van
der Vorm gusty een preuve van zyne Taalkunde in
geeft een ’t laag Maleitsch; ook gaf D. Paren
breuve
den Ssten September een preuve tot vee
D.

van zyn

Maleits.

genoegen; dog buiten kennis der Re
geering; dat voor deze reize met een

mannen en vrouwen stonden daar ron-

dom en zongen.

Daags 'er na speelden zy met de Slang,

en staken na de Jaarvogel.
Daar na dansten vier vrouwen rondom

een steen, die by de Baileoe was, kusten
hun eigen handen, en leiden die dan op

die steen, zeggende : Weest gegroet, of
Vaar wel, en zaten dan alle rondom de

Baileoe op de grond neder.
Zeker Oudste, Augustus Pelasoela

ernstige vermaning aan den Kerkenraad genaamd, en een Lidmaat zynde, stond

door de vingeren gezien wierd, zonder
te belasten dat zyn Eerw. een nieuwe

in ’t midden van den dans op, ook ston-

den toen die anderen op, en baden dien

geven zou. Des zelfs Maleitsch helde steen drie of viermaal aan, gelyk zy ook
meest na ’t lage, en hy predikte al zeer zoo menigmaal weeklaagden.
verstaanbaar.

En D.
Poleman
van zyn

hoog
Maleits.

Daar na bad hy weder aan, gaande

D. Hodenpyl en D. Poleman namen dan eens voorwaard, dan eens achterhun dienst nog yverig waar; en leerde

waard, en noemende de naamen van den

de laatste nog al wakker Maleitsch; dog Orangkaja, van de Oudsten, van de
deze leerde het hooge, en D. Parent Baileoe, en van de drie Astana ’s (of
oeffende zich in ’t lage.

In’t jaar 1705. gaf D. Poleman den
23sten Augusty een preuve van zyne be

Paleizen) noemende ook de Sterren, de
Maan, de Son, de Rheede, het Strand.

de Rivieren, enz., en verzogt van de

quaamheit in ’t hoog Maleitsch tot veel zelve welvaren en voorspoed; waar op
zy, na dat die dienst gedaan was, alle,
genoegen, en boven verwagting; en
maakte D. van der Vora den 2ysten April Salamat, dat is, Zegen, of daar sla welbekend, dat hy voortaan in een vaste varen toe, uitriepen, en toen yder na
beurt mede nevens de Heeren Hodenpyl huis keerden.
en Maartens prediken zou; van welke
laatste ik niet zeggen kan, of zyn Eerw.
hoog, of laag Maleitsch predikte, alzoo

Hier over zyn zy door den Fiscaal

gedagvaard, en door den Landvoogd
zwaar gestraft.

In dit zelve jaar ging ik, op de ern- Den
Schryver
Wat afgodery 'er in dit jaar ook door stige aandrang van eenige vermogendegaat weër

ik het noit gehoord heb.
Afgode
ry op

Alang.

Heeren, myne goede vrienden, weder na Indien.
Christen geweest te zyn, gepleegd is, na Indiën. Op welke reize de volgende

die van Alang, na zoo lang nu al

blykt klaar uit het volgende.

Gedichten gemaakt zyn.

AF.
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AFSCHEIDS-OFFER
AAN DEN

Hooggeleerden, Godzaligen HEERE,

FRANCOIS VALENTYN.
GEen vleyende Zireen met zoet gequeel
Verbind ’t gehoor door maat-zang aan haar keel
In Thetis plassen

Dat gy verbreid, en strekt den Heiden voor
Een Gods Tolk, en geleid haar op het spoor
Van zaligheden;

Zoo vast als ’t goed, dat ons de vrindschap geeft, Daar d’enkle Godheid in bespiegeling
Wiens trouw genot veel nuttigheden heeft

Volmaakt bestaat, daar geen verandering
In werd geleden.

Om toe te passen.

't Doorlugtig voorbeeld, dat ons Grieken toond, Uw beeltenis, waar in het oog verdwaald,
Daar ’s Schilders geest zoo levendig in straald,
Daar Agamemnon ’s telg dees band bekroond

In’t willig sterven,

Vertoond de volken,

Om zynen vrind van ’t Outaar van Diaan

Die op haar knien zich buigen voor het woord,

Te vryen, eer ’t Orakel was voldaan
In’t Ryk te erven.

Dat Seraphyns tot dienstbaarheit bekoord
In ’s Hemels wolken.

Heer Valentyn, myn Pylades, my word

De Indien, daar voormaals uwen geest
Haar gaven stort , verlangd op 't blyde feest

Een nare galm van droefheit ingestort,
Dewyl uw scheiden

u

Uw in te halen;

Genaakt, en ons uw levens-ligt ontvlugt,

Op dat haar Son, in’t Noorden neërgedaald,

Dat, in een Hulk bewaard, in zagter lugt
U zal geleiden;

In’t Oosten ryst, en zynen glans herhaald
Met schoonder stralen.

Ten waar de Nyd, die vroomen staag vertreed,

Ga, ga, myn vriend, wyl ’t dog zoo wezen moet,

En schuw van ’t ligt, waar mee gy zyt bekleed,

Het Hemels heir geleid met snellen spoed

Men zoude u hooren

U door de baren,

Geheimenis ontschaak’len uit Gods blaan,

Met uw geliefde helft, en gansch gezin,

En heil’gen galm op Davids toonen slaan,
In Dordregts Kooren-

Daar onzen wensch u brengt ter hoofd stad in,

Gy, die met zap van wetenschap doordrenkt,
Een meerder geur dan Arons offer schenkt,
Aandagte zinnen,

Van zee-gevaren

Verlost, en, ryk van zegening, de baan
In veiligheit betreed, die nog te gaan
Staat in dit leven.

Diens ziel, door t oor gedreven Hemelwaard,

En als uw vleesch weër tot de aarde keerd,

Met d’Englen-rei al juigchend henen vaard

Dat dan de ziel hier boven triumpheerd
Uit 't stof verheven.

Om ’t heil te minnen;

MARIA DE VRIES.
Dordrecht den 11.

Maart 1705.

HEIL-
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HEI LWENSCH
AANDEN

Eerwaarden en hoog-geleerden HEER, myn HEER,

FRANCOIS VALENTYN.
Andermaal beroepen Kerk-leeaaar op ’t eiland AMBOINA.
Staande op zyn vertrek derwaards.

IKvolge u, VALENTYN, hoewel met logge

Zyn leer omhelzen, als gy hen verstrekt voor

pluimen,

Tolk;

Voor ’t laatst nog met myn wensch, aan ’t En op haar akker-grond een ryken oogst zult
wimpelzwajend Y

En leide u, daar een trits

maejen.

van kielen op een rei

Zich reppen, om het zout windgierig te doen
schuimen.

Steek daar als Ryks-Heraut, de zilv're vreëbazuin ;

Misschien zal 't schoon geluid der Heid’nen hart

Geen briesschend vogt-gebraak met wieling en
geklots,

Geen hol en naar geloei, der onder-zeesche kolken,
Geen ysselyk gekraak van zwang're water-wolken,

bekooren,

En voor vorst Jezus staf Chinees, Javaan en
Mooren

Zich buigen; wyl het ryk des Satans word tot

Bejegene uwen togt. De Alstierder zy een Rots

puin.

Voor barning, vloed en storm; zyn voor-zorg Ach mogt uit de Ooster-kim eens zulken daglicht schynen,

wil u dekken,

Zyn almagt zy uw schut, zyn gunstig oog uw
heil,

Wyl ’t zaligliefde-licht metu naa 't Oosten zeil,
En ’s Heeren aanschyn, u gerust doe derwaards
trekken.

Envaagen ’t neevilig zwerk van Sions treur-

gezicht!
De kerk verquikte

zich in 't Godlyk glinster-

licht.

Ja wat men luister noemd , zou by die glans verdwynen.

Is ’t wigtig Ryks-belang van vorst Messias hier

De zeilsteen van uw togt, 't beweeg-rad van uw

Dus wensche ik,

en verwagt , dat daar uw

akker-werk,

zwoegen

En wilt geeen dorren grond tot ’s Land-heers dienst Uw speceryen-Hof, uw nyvre weideryen,
beploegen,

Zal tarten al de reuk der Ooster-kruideryen;

Verspreijen de ed’le geur, eerlang tot Neër-

’k Wens u genadens-bron met dubb’le gavengier.

lands kerk.

De grootste Throon-vorst wil zyn gouden scepter Vaarwel dan vriend, en ga, in ’s Heeren Mo¬
gendheeden :

zwajen,

Door u, in dat gewest; en doe het eilands- Wy volgen staag u na, met wensch en heil¬
volk

gebeeden.

U Eerw. genege Vrindin, en D.

FRANCINA JACOBA van Westrem.

Arnhem den 18. van
Graimaand 1705.
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FSCHEI

D

Aan den Hoog-waarden HEERE

FRANCOIS VALENTYN.
Horat.

Navis, quae tibi creditum
Debes Franciscun, finibus INDICIS
Reddas incolumem precor,

Et serves animae dimidium meae.

LOovekt Gy endelyk, Heer VAUEATTE, Voert hen in menigt tot den schoot van Jezus
dan heën,

Kerk.

En word, nog veel te vroeg, van Dordregt af- Zet daar toe voort uw groot en onnavolgbaar
gesneën,

Om met uw waard Gezin de Hemelhooge baaren
Des woesten Oceaans, naa ’t Oosten, te bevaaren.

Myn Zangheldinne volgt u met haar zugten naa,
En wenscht, den Hemel-God u gunstig gade slaaHy slaa door zyn bevel de buijen in de boejen,

Op dat ze u nimmermeer verhind’ren voort te
spoejen.

Hy voere u spoedig en behouwden aan de kust
Van uW AMBOINE,daar een onweerstaanb’re lust

U nogmaals henen dryft, om met uwe Ampt¬
verwanten

Den Standaart van het ryk van Jezus 'er te planten.

werk,

’t Geenghebt

voltrokken, van den Bibel te ver-

tolken,

In 'tlaag

Maleitsch, tendienst der Indiaansche

Volken.

God neig de Maatschappy, dat dit voortreflyk
stuk,

U staande op zoo veel zweets, niet blyve buiten
druk.

Hy doe door uwen dienst (a) die zaal’ge tyden
naad’ren,

Die voor vecle eeuwen al belooft zyn aan de vaad’ren,

Dat alle Heidenen zich buigen zouwden voor

ik prys uw oogmerk en ’t kloekmoedige bestaan. Den staf van Jezus Ryk ; ’t geen met een heldere
gloor
En wensche dat Gods Geest en gunst mag met u
Nog eens moet brallen in het laatste van de daagaan,
Die u voorspoedig maake in 's Heeren Huis te
gen.
stigten.

En als een Flonkerstar den Heidenen toe te ligten.

Og dat wy zulken tyd reeds tegenwoordig zaagen:

JOH. D’OUTREIN,

V. D. M. S Professor Dordracenus
Dordregt den 21. van Sprokkelmaand MDCCV.

(2) cle Salomon van Til in Habakuk Cap. Ill: 19. p. 606.

Verum feliciora prospicimus tempora, quibus Viri, majoribus

Proin spem facit Vates , ad Regni Ecclesiae crectionem, mis- donis &amp; pietate instructi, se magna spontaneitate offerant ad

sionem esse faciendam, qua Viri, zele Dei instammati, &amp; in- Legationes istas obeundas, epy in isto opere majores faciant prosignioribus donis instructi, in publicum prodeant, magna animi gressu:; quando venerit ille dies, quo Deus esficacius cum spiritu
fortitudine ay alacritate affecti, ut dona sua in Judaeorum ay suo ad mundi vivificationem concurrere decrevit. Tunc enim ,
Gentium conversionem impendant. Hi, indefessa sedulitate,

uti dicitur Apoc: x111: 2. abundantius provenient tructus ar¬

nibil non molirentur, longasque peregrinationes omnimoda men-

boris virae, cujus folia erunt ad sanationem gentinm. Q9uicquid enim Viris, a Chrislo aptandis, erit ingenii , scientiae,
eloquentiae amp; Austoritatis, hoc omne impendent ad geniium

ris spontaneitate susciperent ; quo totus orbis ad Deum &amp; Chri¬
stum reducatur.

Idem pag: 615.

restitutionem, ut ad sanam mentem réducantur, cy admissa
Hanc spem concipientes Christiani, fore, ut Deus aliquande side Christiana, Deum juxta verbum suum unice colant.
Juem Legationis Juae fructum ut obtineat Amicus meus in¬
sternere conati funt suis in Indiam or Americam missionibus, tegerrimus, si non in totum, saltem in tantum , etiam aigie

istis Legationibus daturus fit successum ; etiam huic ret viam

quibus caccas ista, gentes ad fidem Christianam suscipiendam ctiam precor Deum T. 0. M.

quotidie pormovers laborant.
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Aan den Eerwaarden HEERE

FRANCOIS VALENTYN.
Wanneer zyn E: ten tweedemaal, als Predikant der Gemeente van
Amboina, na Necrlands India vertrok.

Vasto rex Aeolus antro
Turbanteis ventos, tempestatesque fonoras,
Imperio premat, ac vinclis &amp; carcere fraenet.

LOSelet u anderwerft de gear van 't krudnige Gedaald, gelyk weleer, op ’t hooft der KruisOosten,

Enuwe godsvrugt durft zig 't zegevaar getroosten,
OValentyn, myn Vriend; de naauwverknogte band

Van bloed en maagen, nog het lieve vaderland,
Dar melk en honigdal, kanu te rug doen treden;

Gyacht langduurigheid, nog de ongemakly heden

Der vergelegen reize en ’t dierbaar leven is
By u niet groot van waarde, in vergelykenis

Van ’t heil, dat de Oosterkerk, nu weer uw
zorg bevoolen,

gezanten;
Geendrift om ’t

bygeloof van Rome voort te

planten :

Gelyk de bende, die op ’t voetspoor van Xaveer,
Vermetcl met den naam durft pronken van den
Heer

Maarzuivre liefde om weer den nagt en nevel¬
wolken

Des Heidendoms, van ’t hert der onverligte volken,
Te vaagen, is alleen de zeilsteen, die u trekt.

Het goud, ’t volmaakste der metaalen, onbevlekt

Daar uit te wagten staat, en de Amboineesche Gelouterd , door den glans der held’re zonneschoolen.

Naau blonle de lente van uw levensdageraad,

Of gy, doorgloeid van ’t vyer des yvers, zonder

straalen,

Kan niets in waarde by den gloed uw ’s yvers
haalen,

maat,

Die, aangeblaazen door den adem van Gods

strecken,

De onfaalb’re blaân, wier kragt de wond der ziel

Volgde op held Thomas spoor na de Indiaansche
Om ’t Oosters Heidendom den waaren God te
preeken ;

Batavie, Vorstin van ’t Oosterwereldsdeel,
’t Weiriekende Ambon, der Eilanden lustpriëel,

Geest,

geneest,

Vertolkte in zulk een taal, als Morgenlanders
spreken;

Hoe zou de halve maan van Mahomet verbleeken,

En Banda bogen zig ter neër met leerzaame ooren, En Mekkaas bloedaltaar , wiens Godversworen

Om ’t eeuwig heilverbond uit uwen mondte
hooren,

smook

Gantsch Azie overwaaid, vergaan in stof en rook;
Veel’ jaaren achter een; tot Gods voorzienigheid
Niet lang zou de Indiaan aan ’s Brachmans lippen
U veilig in den sch-ot van ’t vaderland geleid;

Met tydelyken schat en zegen mild belaaden.

't Mogt u gebeuren, vry van ’s werelds zorg,t0
baaden,

In cene zé van rust en bezige eenzaamheid,

Daar Vriend en Vyand eerde uw deugd en heusch
beleid;

hangen,

Nog blind’ling knielen voor Pagoden, maar verlangen,

Om in dit heiligdom den onbekenden Godt
Te ontdekken, en ’t daar uit afvloeijend heilgenot

Te kennen; 26 ’t eens mogt de Almogentheid
behaagen

't Mogtu gebeuren, in een vloed van zegeningen, Dat deze Zon tot ligt van ’t Oosten op zoudaagen.
O
Teontduiken d’ommezwaai der wercldwisselingen,
Maatschappy, die al den oogst van Mor¬
’t Verlies van lyfen goed, op vaderlandschen grond;

Maar neen, gy streefd met vreugd ’t gevaar zelf
in den mond,

genland

Ziet vloeijen in uw schoot, van 't Afrikaansche
strand,

Van hooger geest gestyft, om ’s hemels dierb're Tot daar Japan het oog van Febus op de daken
gaaven

Niet vrugteloos in ’t stof der aarde te begraaven.

Doed scheem ren, die van goud en ryk gesteente
blaaken,

Geen goudlust pord u nog des schyngoeds yd’le Noit heeft de onmeetbaarheid van uw gezag een
zugt,

Maar zuiver hemelvver, van boven uit de lugt

schat,

26 onwaardeerlyk als dit boekjuweel, bevat.
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Hoe looft men dan dit werk na waarde, Kzwyg

Eer afgelegenheid van wat'ren, lugt en landen

Of is ’t ons onbewust een Heiden zal 't ons toonen

Sen vasten knoop verbreek van onze liefdebanden.
Vaar wel dan Valentyn, myn Vriend, vaa

O Filadelf: schoon gy 't gewyde Kerksieraad,
En ’t zugtende Israel, aan Nylstroom en Eufraat

Het nimmerssuim rende oog zy steeds uw met-

van loonen ;

Uit zynen Kerker slaakt, en vrykoopt van der
keten;

ceuwig wel

gezel,

Dat zy de Leidstar die op ’t ruime veld der baaren,

Al hebt gy Vorstelyk uw dankbaar hert gekweten, U voor den scherpen klaau der rooviren zal beSchoon God niet kennende en maar van natuur
verlicht

waaren;

Gods boek , dat heiligdom, en dierbaar kerk-

Nog vond zig uw gemoet tot grooter dank verPlicht,

Voor ’t God’lyk bock, ’t geen door uw’ last voor
twintig eeuwen,

kleinood,

Strekke u ten tweedemaal een vryburg in den
schoot
Der woeste golven,

Op Faros wierd vertaald van zeventig Hebreeuwen.

En weere alle onweerbui en stormen van uw

Z6 grooteen arbeid heeft uwe onbesweken hanc
Alleen volvoerd, gesterkt met ’s hemelsonderstand,

OValentyn, door loon nog winzugt aangedreven,

boorden;

’t Geleide u veiliger, en ’t voorwerp uwer min
Uw teergeliesde helft, uw kroost en uw gezin;

Dan de yd’le huisgoon ’t hooft der zwervende

Maar om den toegang tot Gods heilgeheim te
geven

temm het kielverdelgend

Noorden,

Trojaanen;

Tot u Victoria begroeten zal met traanen

Den blinden oosterling. Wat vond ik ruime stof, Van blydschap in’t gezigt om uw’ behouden togt,
Z6 niet myn kragt besweek, te weiden in uw lof;
En, nog herdenkend wat uwe dienst weleer verNu treft my aan de ziele uwaltydduurend scheiden,
mogt
En naaulyks kan myn wensch u over zee geleiden; U welkomd met gejuich, met handgeklap en

Maar achl wat meng ik my in ’s hemels raadbesluit,

zangen.

Z6 treftge uw oogwit, 26 bereiktge uw ziels-

Gy volgt de heirbaan, die Gods vinger u voor uit
verlangen.
Heeft aangewezen, na zyn wil en welbehaagen;
Z6 zegen God den dienst, die op uw schouders
leid;
Schoon ons uw aangezigt voor eeuwig werd ont
dragen,

Z6 eindigtge uwen loop met vreugde en vrolyk-

Nog blyft de onsterslyke eer van uw godvrug
tigheid

heid,

Betuigende uwen last, de boodschap der genade.

En uwe opregte deugd, een denkbeeld toebereid, Dus leert uw' roeping hoe Gods voorzorg, vroeg

Wiens onverganklykheit den roest des tyds kan
tarten

In ’t duurzaam diamant der dierverplichte harten

en spade.

Zyn kudde, in oost en west verstroit, by een
vergaard,

Dat eer der mooren huit in zuiver sneeu verkeer ,Op

Eer pronk de rave met den glans der Fenixveer,

Dordrecht den 7. van

dat zyn Kerk eens blinke in vollen glans op
aard.

JOANNES VAN BRAAM.

Lentemaand 1705.

In’t jaar 1706, den gden February

1706.

D. Ho- quam D. Hodenpyl te sterven, hebbende

terwyl de laatste den Duitschen dienst 1706.
nog maar kon waarnemen.

denpyli2 in

zyn leven ook het Nieuwe Testament
In’t jaar 1706. quam ik den 18den Des
in 't Maleitsch vertaald, waarschynelyk January op Batavia, zynde by de verga- Schryvers

overle-

den, en

uit het Nederduitsch, alzoo die Heer

dering der Heeren Zeventhienen met dis

geen Grieks verstond.
Ook kan men zien, dat zyn Eerw.

zelve soldye, waar voor ik t'huis gevaren

zyn overzetting
van ’t

Nieuwe
Testament.

het werk van D. Leidekker gelezen, en

komst op
Batavia.

was (te weten voor honderd en twintig

Gulden ter maand) aangenomen, om in
dat daar toe niet alleen gebruikt, maar Amboina aan ’t Kasteel, en nergens anook veel ’er af maar na-geschreven heeft. ders, op myn verzock te leggen; dog
D. Maartens ging in December weer alzoo ik van een zware reis gekomen,
na Honimoa met eigen bewilliging leg- en niet wel in staat was, om van ’t eene
gen, en dus quam D. Parent weer aan schip in’t ander (gelyk zou hebben
t Kasteel by de Heeren Poleman, van moeten geschieden) te gaan, zoo verzogi
der Vorm, en Spandauw, van welke de ik daar tot ’t volgende jaar te blyven;

drie eerste in 't Maleitsch predikten,

dat my wel toegestaan wierd, dog eenigen
tyd
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tyd daar na vonden haar Edelheden ook hooren, en te rechtveerdigen, of eenig 1706.

goed my vlak tegen dien last der Heeren genoegen te geven, vooral ook, om
tegen de in het Vaderland (hoe zeer ik ook ver- haar eigen van deze hare dienaren zoo
vuil bespot en als met voeten getreden
klare lastzogt, daar af verschoond te zyn) als
Werd,

der Hecren Ze
venthie-

nen, na

Predikant na 't leger op de Oost-kust bevel te handhaven, of om aan haar

Edelheden daar iets over te schryven,

van Java voor ettelyke maanden te zenden, daar ik doodzick geworden ben

immers zoo verre my bekend is.

tlegerop zeer veel elenden, en ongemakken, uitJava gezonden.

Onge¬
maleken

daar geleden.

gestaan , en dubble onkosten gehad heb,
al het welke ik voor zoete koek heb moeten
opeeten, gelyk ik daar beneven van den

Het jaar daar aan 1707, vertrok ik In ’t jaar
na Amboina, quam hier den 144en 1707.
Schryver

schamper

Texten van het Lyden Christi viel) over boina.

Leidckker) toen Directeur Generaal, of

Matth. XXVII. 45--47. op den 2esten
dier maand voor de vuist (zonder toen of Die voor

Algemein Bestierder van den handel van

de vuist

het Maleitsch

door hunnen Advocaat, den Heer Everard

ne ik daarom aanhale, om dat ik

Schot, geteckend (waar by ik van alle
buitentogten bevryd, en alleen tot Am-

over zelf met veel verwonderingGod predikte.
dankte, alzoo ik zedert het jaar 1694.

boina, volgens myn uitdrukkelyk ver-

geen Maleitsch gepredikt had, dat nu

daar weër

zock, bepaald wierd) nog die smadige dertien jaaren geleden, en een overtuien schampere woorden heb moeten hoo- gend bewys was, hoe zeer ik my zelven
ren : De Heeren in ’t Vaderland bestuiten in die Taal ondertusschen moest geoef-

ant woord

de zaaken, zoo als zy het daar goed vin¬

fend hebben, hoewel ’er een groot on-

van de

den; maar vy doen het hier, zoo als wy

derscheid is tusschen zich zoo te oeffenen,
en tusschen zich in die Taal, met het

Heer van
Ricbeck
aan de

Schryver.

Am-

Heer van Riebeek (Swager van den Heer

Indién, op vertooning van een afschrift oit daar na een letter op ’t papiergezet
van dat besluit der Heeren Zeventhienen, te hebben) in de Maleitsche Taal, t ge-

sen 't

komt de

Maart, en predikte aanstonds in myn

beurt (zoo als die toen juist over dein

het verstaan, en best oordeelen. Doet wat

gy wild, en loopt vry by alle de Heeren spreken dagelyks over Godsgeleerde stofrond; maar gy zult egter op dien togt, of fen (waar toe ik geen gelegenheit gehad
anders zonder soldy weër na ’t Vaderland, had ) bezig te houden.
gaan; dat immers het uiterste geweld

was, ’t geen men my konde aandoen.
Wat hielpen dan de beloften vande

Men had my ( volgens de gewoonte Zonder
dat hy aan

pok niet gevergd een preuve te geven

om dat men zich hier van myne be

’t geven
van een

buiten die belofte noit weër na Indiën

quaamheit genoeg verzekerd hield; hoe breuve
wel men in dertien jaaren anders een gebonden

zou gegaan hebben; dog ik moest kie-

Taal wel zou konnen vergeten.

Heeren in ’t Vaderland aan my, die

zen, of deelen, dat is, na 't Leger, of
na ’t Vaderland, trekken.

Ik quam eerst van een zware reis, en
was niet in staat geweest, om toen maar

na Amboina (dat ik anders geerne zou
gedaan hebben,) voort te reizen, en nu
weër na ’t Vaderland te gaan, geleek

my, en myn zwaar huisgezin, gansche-

was.

Ik vond hier de Heeren Poleman,
Parent van der Vorm, en Spandauw

aan ’t Kasteel, en D. Maartens op Honimoa.

Wy predikten met ons vieren in 't Hoewel

Maleitsch aan ’t Kasteel, en namen de die

van

D. Span-

bezoekingen der buiten-Kerken zeeror-

dauw nog

dentelyk waar, terwyl D. Spandsuw in dit jaar

lyk niet. Dierhalven moest ik na 't Le-

Nederduitsch predikte, en zyn best dede

ger, daar ik byzonder veel, en meer,

om ’t laag Maleitsch te leeren, waar vanwierd.

gegeven

als ik hier zeggen zal, uitgestaan heb;

zyn Eerw. den aden September reeds een
preuve gegeven had.
In’t jaar 1708, den 23sten January, Besluit,
en ook by den opper-Landvoogd, de
in ’t jaar
Heer Johan van Hoorn, nog zoo zwak nam hier de Kerkenraad een besluit
1708,
gelyk ik ziek daar van daan gevoerd

gekomen ben, dat ik op myn beenen

niet staan kon, en op een stoel moest
gaan zitten.
Dit hebben de Heeren Zeventhienen

’t jaar daar aan, en naderhand by myn

om voortaan (alzoo Papisten, ongeover de
doopte Mennisten, Lutheranen, Remon Doop-

stranten, enz., bevorens als Doop-getui- getuigen
gen toegelaten wierden) niemand over eeencmeen.

eenige kinderen te laten staan, dan die

t’huiskomst, wel geweten; maar wat van ouders van den Hervormden Godsrecht is my daar over, of wat vergoeding dienst waren, dat door de Regeering ook

oit over myne groote en buiten-gewoone goedgekeurd , van den Predikstoel afonkosten, of over ’t gevoelig ongelyk, gelezen, en door den Kerkenraad en de
aangedaan, geschied: het is 'er zoo verre

Regeering na de buiten-plaatzen be¬
kend gemaakt wierd, ten einde een

van daan geweest, dat haar Ed. Ed. zich

iegelyk zich daar na richten zou; dog

my, en den hoon, haar Ed. Ed. daar by

dit wierd naderhand door den Heer
allerminsten daar over gedaan hebben, Landvoogd zelf, die een Lutheraanneal z0o weinig, als my er eens over te vens zyn eigen dochter over zekerkind
dat noit eens aangetrokken, en niet het
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1708. staan liet, overtreden, en zyn Ed. dorst zoo verre, dat de Heer Storm den r2den
daar na nog wel loogchenen van dit be-

1709.

July ’s avonds in ’t Gebed, op zyne or-

sluit geen kennis te hebben, daar hy 't dentelyke belydenis, gedoopt wierd.

nogtans zelfs zoo menigmaal belast had
na de buiten-Comptoiren bekend te ma¬

De Heer Brands begon al fraai te prediken, en zyn Eerws. Maleitsch was ook

ken. Hy oordeelde zich zelven zeer wel vry beter, als dat van D. Parent, ’t geen
vry slecht, daar dat van D. Brands goed,

te konnen dekken, met alle de brieven,

daar over geschreven, maar in te trek-

en zeer verstaanbaar laag Maleitsch was.
Aldus namen wy aan ’t Kasteel met

ken, dat een Landvoogd zeer gemakkelyk doen kan; maar daar waren (als 't 'er ons vier Predikanten onzen dienst met
op aangekomen had) nog te veel getui- zeer veel genoegen en in veel eendracht
gen in 't leven, buiten dat ook ons Ker- in al die tyd, dat wy daar te zamen gekelyk Extract dien aangaande aan de Re¬

geering overgegeven, dit zeer klaar too-

weest zyn, waar.

Den 12den February maakte de Regee-

ring ons bekend, dat de Heer LandIn dit zelve jaar ging D. van der Vorm voogd de inlandsche Grooten in den
voor een spring-togt na Batavia, met Landraad ernstig aangemaand had, om
voortaan met hun volk neerstig in de

nen kon.

D. van
der Vorm

gedagte van weder te komen; dog haar

na Bata¬
via, en

D. Spandauw

Edelheden zonden zyn Eerw. in Novem-

Kerk te komen. Zy beloofden dit wel;

ber na Malacca, daar zyn Maleitsch hem

dog quamen het niet na, en ’t behaagde
echter haar Edelheden dit alles op de

niet met allen te pas quam, gelyk nog

overle-

minder naderhand op Choromandel.

den.

D. Spandauw predikte nu reeds met

yverloosheit der Predikanten (dog zon-

der eenige grond) en op de baat-zugt der

veel yver in 't Maleitsch; dog zyn Eerw. Schoolmeesters (dat al mede maar voor
quam dit jaar den Ssten September te ster- geven was) te leggen.
ven, daar wy twee brave mannen aan
verloren.

Ook zeiden zy, dat 'er zoo weinig
Predikanten Maleitsch leerden, daar al-

Na dien tyd namen wy met ons dryen len, die ’er nu waren, zedert veel jaaren
den Maleitschen en Duitschen dienst over nu hier al Maleitsch gepredikt hadden.
Den 27sten September vertrok D D. Maaren weder waar, doende ons uiterste best,
tens verom vrugt onder den Inlander te doen; Maariens van hier na Batavia, en vantrck na

dog alles was om de bevorens aangehaal- daar verder na ’t Vaderland.
de redenen, te vergeefsch, gelyk wy in

Bata vja

In’t jaar 1710. waren wy nog met ons

in ’t jaar

onze Kerk-berichten van tyd tot tyd wel vier Predikanten aan ’t Kasteel; dog in 1710.
toonden ; dog daar wierd by die van ’t jaar 1711. vertrok ook D. Poleman na En D.

de Regeering noit over gesproken, en Batavia, alzoo zyn Eerw. daar in
wel eens op geantwoord, dog noit zoo Portugeesche gemeinte beroepen was.

als ’t behoorde, in voorzien, of eenig
middel ’er tegen beraamd.
Klagten
over de

7II.

In Juny dezes jaars hadden zich eenige
jongelingen op Hoetoemoeri weer be-

e be¬

snydenis

Dit jaar klaagden wy aan de Regee- sneden , waar over verscheide klagter

oor die

ring ook, dat de Commissaris Politycq, vielen.

Aege

de Heer Storm, zelf nog ongedoopt zyn-

Kerk-

de, nu zoo veel jaren herwaards tegen

staat.

de Polemans
in ’t jaar

harer Edelheden order in onze vergade

van Hoe¬

In’t jaar 1712. vertrok ik den 2ysten

Mei, na dat ik door D. Nicolaus Groene

roemoeri

gepleegd.

wout vervangen was, na Bataria met de-

n’t jaar

1712. D.

ring zat, en verzogten een ander; dog ze volgende Kerkelyke getuigenis we- Groenedaar quam niets van, en hy bleef ’er zit- gens myn perzoon en dienst, die ik hier wOut
hier, en
ten; dies klaagden wy na Batavia hier inlasse, om aan de Heeren Zeventhienen,
eeu

over

D. Brands
hier.

In’t jaar 1709. kregen wy den aden

en aan de gansche wereld te doen zien, de Schryver na

wat die Heeren, toen alle Taalkundig

Batavia.

July D. Arnoldus Brands uit Ternate by en NB. in de lage Taal, van myn Taal
ons, een braaf man, die mede in 't lage kunde, en van myn Maleitsch, oordeel¬
Maleitsch predikte, en D. Poleman in den , ten einde dit by tyd en wylen dienen
t hooge, zoo dat wy nu met ons vieren, mogt, om haar Ed. Agtbaarheden zoo
en daar af drie in ’t laag Maleits, beurt afkeerig van myne overzetting des By-

Last om
een ande-

re Commissaris

Politycq
te stellen,
en de

Heer

Storm

gedoopt.

om beurt, dan eens Duitsch, dan eens

bels in die Taal niet te doen zyn, als

Maleitsch, predikten.

die van den Kerkenraad van Baravia,

Dit jaar belastten haar Edelheden, dat

en die van Amboina, na dat ik de

een ander Commissaris Politycq, in de

eerstemaal pas uit Ambon vertrokken

Heer Storm ’s plaats zitten zoude, alzoc

was, en in de volgende jaaren , haar Ed.

die Commissaris een Lidmaat, gelyk Agtbaarheden, alleen maar uit te veel

wy aan de Regeering hier getoond had¬ zucht voor D. Leidckkers werk, en te
sen, diende te zyn, en daar op kregen weinig liefde voor my, hebben tragten
wy ook een ander; dog doer dit werk te maken.

bragten wy ’t, in vervolg van tyd, ook

Zy
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verheerlykt te worden in zyn Heiligen en
Zy luid aldus:

1712.

wonderbaar in alle , die in hem geloofd hebben, als ook om zyn getrouwe dienst-

En Eerwaarden, en welgeleerden D. knegten, die met een goede Conscientie

Des zelfs DFrancois Valentyn, Bedienaar de
Kerkely.

voor God, en menschen zullen gewandeld,

ke getui- H. Euangeliums onzes Heeren Jezu en zyn raad volstandig zullen hebben uitgetuigeChristi, nu gereed staande, om door ordr. gediend, genadelyk te beloonen, en tot baar
nis by
zyn ver-

en op het goedvinden van de Groot Agt- te zeggen: Komt gy goede en getrouwe

bare Regeering dezer landen, met de eersi

dienstknegten, over weinige zyt gy ge-

trek van
hier.
van hier vertrekkende schepen na Batavia trouw geweest, over veelen zal ik u zet-

te vertrekken, en over te gaan (gelyk onzi

ten, gaat in de vreugde uwes Heeren.

vergadering is komen te blyken uit een
Extract van de Agtbare Regeering dezer

Uit aller laft, en naam,

Provintie van den gden Maart dezes jaars

ARNOLDUS BRANTS.

ons verzogt hebbende, wy zyn Eerw, al-

vorens na Kerk-gebruik met een Kerkelyke getuigenisse geliefden te voorzien
zoo is 't, dat wy, na afroeping van zyn
Eerws. aaam van den Prcdik stoel, het
zelve niet hebben konnen weigeren, maay

geerne mededeelen , om te mogen strekken na

Syn-H.T. Scriba Epistm.
Amboina , Victoria in
onze Kerkelyke vergade-

ring, den 20. Mai 1712.

behooren : eenparig na waarheit getuigende

zyn Eerw, den tyd zynes verblyfs onder
ons, nu ruim vyf jaaren, zich in omme-

Op Batavia nu gekomen zynde, om, Zyn
gelyk ik verzogt had, na ’t Vaderlandkomst

op

gang vriendelyk, en aangenaam, in leven te keeren, zoo belasten haar Edelheden Baravia,
en last aan
vroom, en stichtelyk, en in des zelfs op- my na Ternate te gaan, alzoo D. Boter-

gelegden dienst getrouw, yverig, en arbeid- kooper overleden was, dien zy om zyn
zaam te hebbez gedragen, zullende aan zyn
Eerw missen een wakker Taal- en byzonder

Maleitsch-kundig Leeraar, die in die
Taal een byzonder bequaam talent, van de

Goddelyke waarheden den volke voor te
dragen, door neerstigheit verkregen heeft
waar in de heilige dienst, gelyk ook in
’t Nederduitsch, in beide de gemeenten
van Amboina, zoo in ’t verkondigen van

dezelve ,
om na

Taalkunde ’er in dat jaar na toe gezonden

Ternate

hadden, daar die Heer geen Maleitsch te

gaan.

kon. Zoo wierd ’er op de zaaken toen
gelet

Ik weigerde het op een zedige wyze, tgeen
zeggende, dat ik, toen zick, en zeer hy op
zwak zynde, niet in staat was, om degoede
Kerk aldaar dienst te doen, en, al was gronden

eigerd.

ik in staat, dat de Heeren Zeventhienen

Gods heilig Woord, bedienen der heilige my voor Amboina, en niet voor Ternate,
Sacramenten, als in zyn opgelegde Com- uitgezonden, en my, op myn verzoek,
missien der visiten van de Inlandsche Ker-

dus van alle verzendingen elders henen

ken en Schoolen, neffens ons getrouw en bevryd hadden.
De Heer van Riebeck, die toen opperyverig waargenomen, de fundamenten var
't Christelyk Geloove, en de Gerefor Landvoogd van Indien was, en die zich
meerde Gidsdienst zuiverlyk geleerd, en

over alles, dat ik tegen zyn Swagers

allezins met ernst ter Godzaligheit aan- overzetting des Bybels in de hooge Magedrongen heeft voor alle welke diensten, aan leitsche Taal (hoewel altyd met veel be¬
Gods Kerke bewezen, wy zyn Eerw. by scheidenheit) gedaan had, zogt te wreedezen van heyten komen bedanken, voorts

ken, en my dat nu betaald te zetten,

willen wy zyn Eerw, ook zoodanig toe¬
wenschen, dat de God van zegeninger

belastte my nogmaals derwaards te gaan,

dat ik weer op dezelve gronden weiger
zyn Eerws, dienst, daar dezelve nog verder de, biedende aan, of na ’t Vaderland,
mogte gebruikt werden, gelieve te agter- of weër na Amboina, dat myn bescheivolgen met zyn ryken zegen, en genade

den plaats was, te keeren ; dog men

des zelfs perzoon nog langer te ondersteuner

wülde my toen nog geen van beiden toe

met gezondheit , ten einde nog verder in

staan, schoon ik zeide dat ik volgens last

staat mag zyn, om zyn talent aan te leg¬
gen tot verheerlykinge van Gods heilige

der Heeren Zeventhienen niet gehouden

naam, stichting zyner gemeinte, en in¬

was te doen

Men stond my eindelyk, ziende, dat Waar op

winninge van veel zielen voor Jezus Ko-

ik niet genegen was na Ternate te gaan,hy

ninkryk, die zyn Eerws roem, en blyd-

toe, om na ’t Vaderland te keeren jaar 1713.

in 't

na ’t Va¬

schap des Geestes mogten zyn, albier in gelyk ik in’t jaar 1713. in ’t laatst ver- derland
den tyd der genade, dog byzonderlyk in dien

grooten en laatsten dag van Jezus toe- en
weder-komste, wanneer de Heere als Rich

trokken, en door Gods genade behouden

aldaar gekomen ben, hopende daar Hee-

ren te zullen vinden, die het ongelyk en
ter van levenden en dooden komen zal, on geweld, my door haar Edelheden, en
door

vertrok.
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Ed. Agtbaarheden dit niet qualyk zouden 1713.
1713. door dien bitteren Heer van Riebeek zoo
onregtveerdig aangedaan, voor my op

Daar hy

nemen, en myn goede en regtveerdige
zaak handhaven zouden ; dog de Heer
Advocaat Schot, een van myne voor-

zyne

voorstan-

naamste voorstanders in deze myne regt-

ders over

veerdige zaak, stierf op den zelven dag,

leden

gelieven te duiden.
Zyn Ed. antwoorde my hier op, dat

als ik te Amsterdam quam, en myne

vond.

voorstanders, beide de Heeren van Dam.

waren ook overleden. Aan de andere
Heeren had ik geen kennis ter wereld,
en die waren ook op vorige quade be-

haar Ed. Agtbaarheden op myn perzoon
niets hadden te zeggen, dat zy ook

wisten, dat myne Kerkelyke getuigenissen goed, en loffelyk waren; dog dat

zy geen kennis hadden, waarom die
kisten van my waren aangehouden, al-

zoo dit by een andere vorige vergadering
der Heeren Zeventhienen gedaan was,

en dat zy dierhalven my onmogelyk aan

richten met een verkeerd denkbeeld te
gen myn werk, en perzoon, op ’t schry-

die kisten helpen konden.
Dit was al ’t antwoord, en recht, dat

ven van de Heer van Riebeck tegen my
vooringenomen.

ik kreeg, en dus heb ik by die twee
kisten een goed gedeelte van myne tyde-

lyke zeer regtveerdig en zuur verkregene
daar, dat men my, of myne goede zaak goederen moeten missen, zonder dat ik
handhaven, of recht daar over zou tot nog toe cenige reden ’er af wete, dat
Ondertusschen was het zoo verre van

doen erlangen, dat men in tegendeel

immers met de billykheit niet over een

op ’t zeer liefdeloos schryven van dien

komt.

Heer opper- Landvoogd van Riebeck

Dit was myne belooning voor mynen

(zonder dat 'er iets op myn perzoon of trouwen en yverigen dienst, dit myne
dienst te zeggen viel, of zonder my eens vergelding voor myne overzetting des
te hooren, of te overwegen, dat die

Bybels tot tweemaal toe, dit al de hand-

having van myn rechtveerdige zaak,
zetting des Bybels myn dood- vyand zonder dat men van ’t geweld, my in
was, hoewel zonder dat ik zyn Ed. noit Indien, tegen haar Ed. Agtbaarheden

Heer alleen over ’t werk van myn over-

eenige reden van misnoegen gegeven, of uitdrukkelyken, en eigen last, aangedaan,
ook het allerminste ergens in tegen de eens gerept, of zonder dat men over het
E. Maatschappy gedaan had) nog twee verachten van haar Ed. Agtbaarheden
van myne beste kisten aanhield, hoewel eigen bevelen, en ’t vertreden van dat
’er geen andere goederen in waren, als gene, dat my schriftelyk beloofd was
’er (gelyk ik nu nog toonen kan) in gelyk ik toonen kan) tot handhaving

van haar Ed. Agtbare eigen eere, iets
mogten zyn, en schoon ik geen meer
nog grooter kisten medegenomen had, gedaan heeft.
dan ik hebben mogt.

Ik verzogt dezelve wel by een smeek-

Zelfs waren ’er onder de Heeren, die,
als ik hen in 't byzonder klaagde, dat

schrift wederom, voegende myne Ker- men my zoo, tegen haar Ed. Ed. last,
kelyke getuigenis 'er by, om de Heeren en de belofte, aan my door haar Ed.
Zeventhienen te doen zien, hoe ik Agtbaarheden gedaan, mishandeld had,

zyn
monde-

van myne gemeinte gescheiden was; dog met my na ’t leger te zenden, en na
ik kon die kisten niet los, nog eenig ver- Ternate te willen doen gaan, van oordeel waren, dat dit myn eigen misslag
der antwoord hier op krygen.
Ik stond dan eindelyk zelf binnen in en my overgekomen was, om dat ik
die aanzienlyke vergadering, en deed myne verlossing uit Indien niet aan de
een aanspraak aan den Heer Voorzitter,

vergadering der Heeren Zeventhienen

toog in

den Borgermeester Hoofd, vertoonende,

verzogt had; dog ik toonde dien Heer,

de verga¬

hoe die twee kisten van my aangehouden die van deze gedagten was, dat hy daar
waren, en bleven, zonder dat ik wist omtrent niet wel onderricht was, alzoo

ling ver

derine

der Hee
ren Ze¬

iets bedreven te hebben, dat zulks ver

venthie-

diend had.

nen te

vergeefs

het de gewoonte is, dat alle dienaaren,
zelfs de Raaden van Indien, en veel

Dat ik my als een eerlyk en neerstig meer dan mindere bedienden der E. Maat-

schappy, schoon in het Vaderland door
de Heeren aldus, gelyk als ik, herwaards
myne Kerkelyke getuigenissen te bewy- gezonden, egter altyd hunne verlossing
zen, die ik ook aan deze aanzienelyke aan haar Edelheden in Indien, maar noit
man in ’t werk van myne bediening ge-

dragen had, en in staat was, om dat met

vergadering bevorens vertoond, en ge- in ’t Vaderland, verzogten, gelyk ik de
zonden had, en dat, zoo de Heeren iet myne ook zoo, en’t jaar voor my de
anders tegen myn perzoon, of tegen die Heer Steeland, die uit het Vaderland
kisten hadden, ik daar gekomen was, Raad van India gemaakt was, ook zyne
om my op een onderdanige en zedige verlossing van haar Edelheden verzogt,
wyze voor haar Ed. Agtbaarheden te en verkregen had. Ook zouden haar

verantwoorden, in die hope, dat haar Edelheden zelf daar op wel een uitvlugt
ge
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In’t jaar 1718 vertrok de Heer Brant, D. Brante

dat zoo geweest was, na ’t Vaderland na Batavia, en wierd vervangen door in ’t jaar
1718.
gewezen hebben, dat egter noit geschied, D. Jacobus Renet, die 'er in’t jaar 1720.
vertroken dierhalven ook dan niet, als een mis- nevens D. D. Serruus, Ninaber, en van ken, en

slag van my, te denken, of op te vat-

der Win, nog lag, zonder dat ik wete,

door D.

of ’er iemand dezer drie andere Heeren, Renet
vervanDus zag men wel, dat ik in myn zaak, buiten D. Serruus, Malcitich predikt,

ten is.

gen.

en in myn zeggen, gelyk had; maar

dan dat ik in ’t jaar 1721 gehoord heb.

niemand wilde zich voor my in de bres

dat D. Ninaber in ’t voorleden jaar dit

stellen.

ook heeft beginnen te doen.

Dus heeft men met my gehandeld, en

Om wat

In’t jaar 1721. zyn hier na toe ook Verdere

ik heb noodig geoordeeld dit hier zoo gezonden D. D. Joannes Wenting, en staat der

redenen

Kerke tot
Philippus Capelle.
in ’t jaar
In’t jaar 1722. is D. van der Win van
1721.
mogelyk nog onkundig van zyn, den hier na Batavia vertrokken, alwaar zyn

de Schry in alle opregtheit en na waarheit ter never dit

der te stellen, om veel Heeren, die ’er

zoo breed
aange-

waren grond en de rechte reden, waarom

haald

heeft.

men met my in Indien zoo onregtveerdig

in verscheide opzichten, vlak tegen de

duitsche gemeinte beroepen, gelyk in
t begin van dat jaar D. Paulus Taats

order der Heeren Zeventhienen aan ,

hier in Amboina verschenen is, vindende

gehandeld heeft, te doen weten, en om
verder hier door deze of gene groote

de Kerk toen noch al in een zeer slech-

Mannen hier te lande, was het mogelyk,
voor myne regtveerdige zaak te doen

opwaken, om aldus op eenige andere
wyze voor mynen zoo bitteren arbeid,
die nu zoo vrugteloos leggen blyft, en

ten staat, alzoo 'er te dier tyd nog maar
wee Broeders, te weten, D. D Serruus

en Ninaber, waren, die Maleitsch predikten, zonder dat ik egter weete, of
zy zich in ’t hoog, of wel in ’t laag

Maleitsch geoeffend hebben. En wat

die immers tot God voor die arme Am-

konnen dog die twee mannen in zoo

boineezen schreeuwt, beloond te werden,

grooten Oegst verrichten, dan dat zy

of wel om ook eens te zien, of deze

zich zelven maar vrugteloos doodploe-

zaak, door tusschen spraak der zelve by

gen, als men geen ander werk van den

de Heeren Zeventhienen, niet op een

vodsdienst daar maken , en hen met

andere gevoegelyke en zagte wyze zou

meer Taalkundige Prcdikanten ontzetten
wiI.

konnen hersteld werden.
Staat der
Kerke in

Dit nu tusschen beiden hier aangehaald

In ’t jaar 1723. vertrok D. Ninaber na

hebbende, zoo hebbe ik na myn vertrek

Batavia, en is vervangen door D. N.

dat deze drie

Amboina

uit Amboina verstaan ,

na des

Heeren, Parent, Brants,en Groenewout,

zelfs ver
trek tot

in’t jaar

1715.

Na dat ik nu met het verhalen der
Kerkelyke zaaken, zoo verre men komen

dog dat de eerste en de laatsten in Ma

kan, gevordert ben, zal ik nu weder van

na Batavia vertrokken, en door D. D.

t werk myner overzetting des Eybels,

Antonius van Brummien, en Carolus Geor-

gelyk ik beloofd had, vervolgen te
spreken.

Na dat ik in’t jaar 1694. uit Amboina Hoe liefvertrokken was, hebben die Broederen deloos en

dan by des Schryvers vertrek was, ge-

nu wetende, dat ik zulk een overzetting

onbillyk ,

lyk zy zich die te dier tyd , om redenen

des Bybels onder my had, en diein
t Vaderland zoude tragten voort te zet

de Am-

toen daar van gegeven, zeer slecht vertoonde.
In’t jaar 1716 vertrok D. van Brum-

ten, hun uiterste kragten ingespannen
om dit te beletten, alzoo zy my die eert

onsicte

Broeders
na ’t jaar

694

men na Batavia, en zyn hier weder van

zeer benydden, en sterk (gelyk ik reeds omrrent

daar gekomen D. D. Engelbertus Cornelius
Ninaber en Adolf van der Win
Ook gaf D. Serruus den 2den Augusty
dezes jaars een preuve van zyne bequaam-

getoond heb) voor ’t hoog Maleitsch

heit in 't Maleitsch, en dus hope, om

Staat der

Nicolai.

tot in ’t jaar 1715. hier gebleven zyn;

gius Serruus (dic uit Banda quam) vervangen zyn, zonder dat de staat der
Kerke toen eenigzins anders, of beter,

myne

Geerrei¬

om dat zy anders niet kenden, nog ver-

ting des
Bybels

stonden, waren.

gehan-

Het eerste , dat zy deden ,was,
deld heb¬
zoo als ik in Mai des jaars 1694. ben.

den Heer Brants , die nu alleen den

vertrok, in September des jaars 1695.

ganschen Maleitschen dienst waarnemen
moest, wel haast te zullen ondersteu-

op de quaadaardigfte wyze over my aan
die van Batavia te schryven, dat my,

nen.

in ’t Vaderland zynde , eerst geble-

In ’t jaar 1717. waren hier deze vier

Kerke in

Heeren nog by een, en de Kerk (gelyk

’t jaar

wel te denken is, daar ’er maar een Ma-

1717.

Eerw, in dat zelve jaar ook in de Neder-

ken is.

By myn komst op Batavia predikte ik
nu en dan in de Maleitsche Kerk, en

leitsch Predikant ’t jaar te voren was) dat verscheide maal in 't bywezen van
nog in een en dezelve slechte stand.
D. Leidekker, met welken ik in zeer

HI. DeeL.

groote
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Hoe de
Heer

groote vriendschap geleefd heb, gelyk van Amboina aan die van ’t Vaderland
ook zyn Eerw. toen mondeling (en na¬ over de Maleitsche Taal hier van gege-

Leidekker by
myn

komst or
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derhand aan my schriftelyk, 'tgeen ik

ven hadden.

Ik antwoordde op dien brief in 't bree-

nog toonen kan) in ’t bywezen van ver-

scheide lieden heeft gelieven van my te

de by een Tractaatje, de deure der waar-

Waarna
de Chri-

heit genaamd, dat ik in’t jaar 1698

stelyke

Batavia

getuigen, dat by noit een Predikant ge-

zich ge

hoord had, die 't Maleitsch zoo wel, als

drukken liet (en dat men ook by dit nogmaals

ik, predikte
Eer ik van Batavia vertrok, gaf ik

te begrypen, vooral dient te hebben

dragen

heeft.
En ’t verder voor-

gevallent

kennis aan den Kerkenraad, hoe ik genegen was in ’t Vaderland myne overzetting des Bybels in ’t licht te geven,

toen op
Batavia

en die te bevorderen, en verzocht daar
toe ook haar ernstig voorschryven.
cycrter.
Haar Eerw. gaven my tot antwoord,
ting.
dat D. Leidekker met dat werk, op haar
verzock, en op ’t goedvinden der Hooge
Regeering, bezig was, en dat zy dat

omtrent

myne

beloofd hadden aan de Heeren in ’t Va-

werk , om dit geschil over die Taal wel betuigde

en ’t behaagde de Christelyke Synodu-

e

dien brief te schryven, dat zy alled

drangredenen van haar Eerw. en van my

Classis van Walcheren toonden van die vergadeoverhelden.

sis voor my, verbitterde haar Eerw. zoo t Welk2 de broe¬

kennis aan de Christelyke Synodus van zy konden, by die van Amboina, net ders in
die nog verder tegen my op te zetten

tuiging van haar Eerw., dat die Taal
alleen daar verstaan wierd, en dat zy
dierhalven een Bybel in de zelve, en niet

myne

stellin-

gen, en

in ’t hoog Maleitsch (dat zy in't gehee
niet verstonden) hoog noodig had, waar
toe ik de gunst der Christelyke vergade-

werk

oien

nog meer

in ’t werk stelden , verzoekende dos
hunne hulp om dit verderslyk werk teg
1

bieck, dat leitsche Taal, met vertooning, en over-

Noord-

ringen

Dit bockje, en dit schryven der Christelyke Synoden, en van die Eerw. Clas

Ik vertrok daar op, quam, door Gods

Noord-Holland, in’t jaar 1696. tot
Enkhuizen verzameld, zoo van de staat
land.
der Ambonsche Kerk, als van myne
Waar by overzetting des Bybels in de lage Ma¬

Holland

toe

oot an-

gelyk ook naderhand de Christelyke Sycroote
nodus van Suid-Holland, en de Eerw. Kerk

1696. in

dus van

den.

dere

genade, behouden in 't Vaderland, gaf danig tegen my, dat zy alles vuils,

t Vader¬

de Syno-

volhar¬

Bybel voort te zetten, bleven volherden.

aan myn werk doen.

in ’t jaar

voor myn
werk te

wel overwogen hebbende, by hare vorige gedagten, om den druk van mynen Waar

maar aan een, en dierhalven niet wel ook

Als ook

oy hare

vorige

stelling

aan die van Batavia tot antwoord op

derland aan te beveelen, konnende dat zelve gedagten voor myn werk te zyn

verder

Synodus

te gaan, en in de geboorte te smooren;

tegen my
verbit-

terd, en

opgezet

men quam tot die buitensporigheis heeft, om
van te twyffelen, of ’t wel myn eigenule
werk, en of ’t door my niet van dezeO

meer van

gene gestolen, en zelf of ’t niet we
maar ’t werk van den een of den anderen

hier om
’t voortzetten

Meester, en zoo met stukken en stollen

van D.

byeen gelapt was.
Al te zamen vuile verdigtzelen,

Leidckkersover-

goed¬

ring verzogt, om den druk van dit werk

keurde.

by de Heeren Zeventhienen te helpen D. van der Vorm zonder eenige grond verzocbevorderen, ’t geen haar Eerw. my gun- verzonnen, en door den liefdcloozen enken.

van

zetting te

stig geliefden toe te zeggen, alzoo zy al te botten D. Hodenpyl, zeer bot namet my van ’t zelve oordeel waren , dat geaapt, en even zoo mede in de Ambon-

men die menschen in een Taal, die zy
kenden, en verstonden, dog geenzins in
een Taal, die zy nog eerst dienden aan
te leeren, stichten, en ook daar in voor
hen een Bybel verzorgen moest.
Dat 2y

Hier van gaven haar Eerw. kennis na

sche brieven daar na, als of dit een vond

van haar was, nageschreven, hoewel't

maar een na-galm van D. van der Vorm ’s
ongegrond en liefdeloos schryven was.
Die van Amboina van hare zyde, en
vooral D. D. van der Vorm, en Hoden pyl,

kennen

Batavia, en daar op quam een brief van krabbelden al wat zy maar quaadaardig
dien Kerkenraad van den 1eden Novem- bedenken, of opschommelen konden, op,
ber des jaars 1697 , waar in haar Eerw. om myn werk, en perzoon, zoo byde
my, en vooral mynen Bybel, en 't Ma¬ Heeren Bewindhebberen, als by de
leitsch daar in gebruikt, jammerlyk goed¬ Christelyke Synoden, swart re maken

gaf.

vonden te mishandelen, en my, nevens

ten eer-

sten aan
die van

Batavia
ook te

Waar op
die van
Batavia

in ’t jaar

1697. een
bittere
brief

schreven
die ik

wydluftig
beant-

woord

heb.

Dit schreven en zonden zy na Batavia

En dat op

het zelve zoo swart te maken, als hen en na ’t Vaderland, verzoekende te ge- zeer valmogelyk was, verzoekende , dat de lyk by haar Hoog Edelheden het over sche
Christelyke Synodus dog niet voor dat zien en voortzetten van D. Leidekker gronden
it naam
bedorven, en secht werk, zich zou ver- Bybel met den uitersten ernst, en met van de
klaaren, maar alleen voor dat van D. veel onwaarheit getuigende, dat dege gemeinte
Leidekker, dat op haar verzock, met meinte van Amboina, na ’t in ’t licht van Amboina te
goedvinden van de Hooge Regeering, komen van dien Bybel in die hooge Taal. doen.
en met kennis en goedvinden van die van ren uitersten verlangde; een zaak, die
Amboina, ondernomen was. Dog men volslagen tegen de waarheit, en by geen
moet zich nu vooraf te binnen brengen,

wat een valsch en onwaar denkbeeld die

verstandig mensch te gelooven is (ten
ware men die Predikanten, die in Amboina
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boina toen ’t hoog Maleitsch verstonden, te helpen, en dat dit wel zoo ordentelyk
voor de gemeinte van Amboina wil doen

zyn zou, als zich met den Batavischen

doorgaan) alzoo zy, na veel vergeefsche Bybel te bemoejen.
Na al dit vergiftig en doldriftig schry- De ver¬
moeite en sweetens van zoo veel ervarene
en wakkere Broeders in die hooge Taal,

tot nog toe dezelve daar gansch niet
verstaan.

ven nu waren wel de Christelyke Syno
den, mitsgaders de Eerw. Classen van
Amsterdam, en Walcheren, aan myne

dere nitwerking
van hun

liefdeloos

Dit vuilaardig schryven en wryven zyde; maar door ’t schryven harer Edel¬ schryven

Door

van die van Batavia, en Amboina, na

welk

’t Vaderland, mitsgaders dat bekommer- door zyne twee Swagers, de Heerer
lyk verzoeken van het voorschryvens ha- de Haas en van Riebeck, bewerkt, zynde
rer Edelheden voor D. Leidckkers werk beide ordinaris Raaden, die ieder hunne

liefdelooen valsch
schryven
van die

aan de Heeren Zeventhienen, gelyk ook

Broede-

van Am-

heden voor ’t werk van D. Leidekker

het verzoeken van de gunst der Hecrer

ren ,

Edelheden voor

D. Lei¬

derland.

in maar zeven Leden zyn, die een be-

sluitende stem hebben) mitsgaders door
’t vuilaardig swartmaken van myn per-

aaren aan den anderen, zoo dat 'er we

zoon, en werk, by de Heeren Zeventhienen , hadden zy die Heeren in

voor-

van haar

na ’t Va¬

noden voor dat werk, duurde al eenige

gunstie
schryven

Batavia,

vrienden in die vergadering hadden, waar

Bewindhebberen en der Christelyke SyEn

boina, en

een groot boek (gelyk ik toonen kan
de grootste onzekerheit, en onverschilvan groeide; dog men deed hier mede
lentheit
van de wereld gebragt : want Vooral
aan al de wereld niet anders dan de uiter
by de
ste nyd, bitterheit, en liefdeloosheit schoon haar Ed. Agtbaarheden, als zy
van die Broeders tegen myn perzoon, en

dekkers
werk,

onpartydig geliefden te oordeelen, zeer

werk, beschouwen, hoewel dit by de
Christelyke Synoden in zyn rechten aarc

Schoon
by veel
Kerlver

gaderin-

gen maa
voornyd,
en quaad-

Heeren

Bewind-

wel konden zien, dat dit maar enkele hebberen,

nyd, en vuilaardigheit tegen my,en die
schoon
gewogen , en niet anders dan 't was dat de waarheit nogtans aan myne zyde overtuigd
dat is, als enkele nyd en quaadspreken) was (dat haar Ed. Agtbaarheden by haar er af, dat
schryvens van den 8sten July des jaars myn
aangezien wierd, zonder dat dit of de
1695. aan de Heeren van de Hooge Re¬ werk bezelve,of ook de Eerw. Classis van Walter als 't
geering van Indien klaar toonen, daar
cheren, eenigermate daarom dede verandere is,
alzoo die overtuigd waren, dat zy zeggen, dat het niet wel was, menschen

aardigheit anderen

in een Taal, die zy niet verstaan, te onder¬
zy ongelyk in hunne stelling, daar 't
wyzen, en dat het beter was, dat de Pre-

22ngc¬

gansche werk op draaide, hadden, dat

zien.

is, dat ik geschreven had, volgens hun dikanten, Zickentroosters, en andere, zich

eigen bekentenis in de Taal, die men in na de Gemeente, dan dat zich die na de
Predikanten zouden voegen, alzoo 'er reeds
zoo veel boeken in die onzuivere Taal ge¬
dekkers Bybel in een Taal overgezet was

Amboina best verstond, en dat D. Lei-

die zy zelf bekenden, dat men daar niet

veele

e1r

vooral de

Heeren
Teven¬

thienen
overge-

haa

aanleeren. Egter bragt dit weër andere, lyke Synoden, en zoo veel Eerw. Classen
en vooral de Heeren Zeventhienen, tot alhier, dit werk van my(schoon’t beste
een verkeerd denkbeeld van die zaak, en niet vlak tegen het verzoek en schryven
van myn werk, behalven dat zich die van haar Edelheden aan, laten drukken

laatste ook tegen de Heeren van de Hoo-

werdn

om tegen
my te
zyn.

In’t jaar
1 en

17 3.
kregen
die van
Amboina

van haar

Edelhe-

den ecn
wakkere

neer
over hart
verkeer-

de zore
voor D.

Leidekkers

werk.

schreven, en die lieden daar in geleerd, en

Egter tot
verstond, en die de Predikanten, Mee- geoeffend zyn) zoo en wilden zy egter,
den druk
sters, en de Gemeinte, nog eerst moesten op de ernstige aanbeveeling der Christe-

Egge¬

ge Regeering van Indien niet wilden
aankanten.

In’t jaar 1702. kregen die van Am-

boina, by schryvens van haar Edelheden

gelyk zy aan de andere zyde nog vee
minder konden overslaan, om voor t

Edelheden, dat dit een werk was, dat

ve niet
hebben

gelieven
over te

slaan.

Hoewel

werk van D. Leidekker te zyn, alzoo dii zy ook
volgens de eigen bekentenis van de ver- dat van

zoekers daar voor ) een werk was in een D. Lei¬

aan de Regeering aldaar, een deftige Taal, die den Inlander nog eerst aanstreek over hun verzoek, dat D. Leidek- leeren moest, en, alzoo het in een Aravan
kers Bybel, alvorens die te drukken, bische letter was, niet lezen kon,
mogt overzien werden, schryvende haar

van ’t zel-

welken drul niet anders , dan dat alle

dekker,

niet zonder veel

reden, in
die zelve

onkosten, en moeiten, zouden te ver-

staatlaten.

hen niet raakte, en dat haar Edelheden. geefs zyn, te wagten was.
In die staat bleef dit werk jaaren aanD. Lei¬
als 't werk gedaan was, dit met den
dekkers
Kerkenraad van Batavia wel zouden over- een by haar Ed. Agtbaarheden, zonde
leggen.

In ’t jaar 1703. was haar Edelheden
schryven over die zelve post nog scher-

dat 'er iets van ’t een of ’t andere werk

dood in 't

aar 1701.
quam.

hier op

Ondertusschen quam D. Leidekker ingevolgd.

per, dat zy (te weten, de Kerkenraad ’t jaar 1701, te sterven, zynde met zynt
van Amboina) zich maar bemoejen zou- overzetting tot Ephes. VI. 6. gekomen;

Hoe ver¬
re dat
werk

den, om de Kerkelyke zaaken , die dog het vordere wierd door D. van der
Landvoogdy betreffende, aan den Land- Vorm tot ’t einde van Joannes Openba-

door zyn

voogd voor te dragen, om haar daar in ringe overgezet.

gebragt,

O 2

Nu

Eerw.

108
hoe 't
door

D. van
der Vorn
voltoit

En wal
toen met
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Nu was dit werk wel afgedaan, maan berooven, daar zy zoo veel licht door En alleen
’t druk¬
’t wierd, ter ordre van haar Edelheden konden hebben, te meer, daar de maker
leen van
op Batavia in een kas in de Kerken toen niets voor zyn moeite begeerde, en zyn werk
kamer, van welke de Geheimschryver haar Ed. Agtbaarheden dit voor zoc van de
van haar Edelheden de sleutel had, ge weinig geld, ja zelf byna zonder kosten Heeren
Zevenkonden doen drukken, vooral, wanneer
legt

Van dien tyd af tot nu toe had nie

het zelve

mand der Predikanten toegang tot dit

verder

gedaan is.

werk, dan dat haar Edelheden aan D. D
van der Vorm, van der Sluis, en den

thienen

’er maar weinige van die boeken tegen verzog
een redelyke prys verkogt wierden, die heeft.
er ieder geerne voor betalen, en waar Om welop zoo veel over zou kunnen schieten,

Koopman Maarten Hodenpyl, de schryf-

Dit nu mogt zyn, zoo ’t wilde

ke reden

men zyn

overzetter der Maleitsche Taal, den onder- dat de geheele druk vry zou zyn.

nut werk

alles

zoo vrug

en spel-misslagen van ’t Euangelium var wierd te vergeefs verzogt, daar quam teloos
Lucas belast hadden na te zien, en haar nog van ’t een, nog van’t ander iets niet had
daar kennis af te geven, latende zedert

en die van Batavia, of wel vooral D. var

behooren
telaten

dat werk daar ten proi van ’t ongedierte, der Vorm, begonden nu te laat te zien
en van de witte Mieren; dat egter jam-

blyven

dat de Regeering, en de Kerken van

leggen.

Indiën, met hun schryven tegen myn Dog van
beide die
wakker man, als de Heer Leidekke werk, niets gewonnen, maar de zaak in

mer is, dat den arbeid van zulk eer

waarlyk geweest is, daar zoo vrugteloot dien staat, waar in zy nog is, en de

werken

quam

Heeren Zeventhienen in zoo grooter niets
Om dit voor te komen, heb ik alles vreeze en onverschillentheit, of liever in EnD. van
der Vorin
wat in myn vermogen was, gedaan, om zulken onzekerheit, om ’t eene of ’t an2agnute
dit nog eenigzins van nuttigheit te doer dere werk in ’t byzonder te drukken laat, wat
gebragt hadden, dat 'er van geenvar nadeel hy
zyn, en in ’t licht te brengen, verzoe
D. Lei¬
kende, dat beide die overzettingen in beiden iets te hopen viel.
Daar op vond D. van der Vorm, Wwat dekkers
twee Colommen mogten gedrukt wer
werk,
den, op dat den arbeid van dien wakke
van zyn grond komende, in’t jaar 1704 met al dat
ren en neerstigen Heer niet vrugteloos zoo ik meine) goed, aan de Eerw schryven
moest blyven leggen.

Wat de
Schryver
verrich

heeft om
D. Lei¬
dekker

werk var
nut te
maken

en in 't

licht te

brengen.
Hoewel

mogt zyn; dog 't was even, of de

Classis van Hoorn uit zich zelven, dos

nen, genegenheit hadden. Altoos daar

opgenomen wierd, te schryven, dat her

mede

volgde niet het minste op, en beide die niet quaad, en best wezen zou,beide
werken (dat immers niet wel te verant- die werken in twee Colommen(een

niets o

woorden is) bleven vrugteloos leggen.

daar al

volgde

Ik moet hier met een letterken nog

Nader

bericht,
dat D.

Leidek
ker, ge

durende

zyne
G1e

voorslag, al lang te voren door myge

geheele Predik-beurt ontslagen te zyn

Eerst van
zyn hal
ve, en
daar na

van ZyI

behalven dat zyn Eerw. voor zyne moei

pen, en, door hare bewerking, van haa

Edelheden zoo na ’t Vaderland geschreven, en als het beste middel by de Hec

gezien.

een be

beloofd

Daar de
Schryver
noit van

zyn dienst
ontlast is

en te dier
tydgeen

ning ter

wereld

begeerd

Claffis
van

Hoorn

voorstel-

die wer-

Heeren van veel vermogen eerst de pols kn in
twee Cozyn werk een destige belooning (zoo getast, en daar na verder aangezogt, O lommen
my van zommigen gezegt wierd) be- weer na Indien te gaan, om, waar het mogten
te (en dat met reden) na ’t voltoyen var

Ik daarentegen hebbe noit een eenige bevorderen. En zy meinden , datik
Predik-beurt daarom verzuimd, en toen deze gunstige tyd, en onverwagte veran

loonins

de , in 't

aan de

dat beide

Ondertusschen wierd ik door eenige

loofd is.

dat hem

komen

ren Zeventhienen ernstig verzogt was
be
beide die werken hadden al lang 't lichtkeurde

dienss

gen, er

tot inkeei

de , en

heele

ontssa-

ven zyn

Eerw.

daan) te drukken, 't welk, zoo het doo ja25 1704

tusschen by voegen, dat de Heer Leidek- den Kerkenraad van Batavia zoo begre
ker in’t jaar 1691. tot die overzettins
verzogt zynde, als een middel, om zyn
werk te spoediger voort te zetten, in
’t jaar 1693. verzogt heeft eerst van zyn
halve dienst, en daar na ook van zy1

zetting

beloo-

tegen my,

geda an
Heeren Zeventhienen nog tot het eene, niet uit naam van den Batavischen Ker- had.
nog tot het andere, om de vorige rede
kenraad, dat daarom by hen ook qualyl Weshal

mogelyk, daar dit groote werk te helpen

openbaer verklaard , dit werk tot dienst dering in de zaak, behoorde waar te nemen
van myne Gemeinte in Amboina, en
Ik had 'er in't eerst niet veel zin in
andere Kerken, zich van die Taal bedie- vreezende tegen de reize met zoo eer
nende, verveerdigd te hebben, zonder zwaar huisgezin, en tegen de moejelyk

gedrult
werden

Waar
op de

Schryver
dr

aangezogt
wierd

om wecr

dat ik toen eenige belooning daar voor heden, die ik weder met de Kerken vanna Indien
begeerde, verzoekende maar alleen, dat Indiën krygen kon; dog nam dit einde te gaan.
dit tot nut en dienst van haar door last lyk aan, en deed daar op verzock aan de En zich

der Heeren Zeventhienen mogt gedrukt, Heeren Zeventhienen, om in Amboina eindelyk
bewegen
en derwaards gezonden werden; al 't niet alleen, maar daar ook aan ’t Kastee
liet, onm
welke immers een doorslaande en over¬ daar ik te voren gelegen had, en dier dit op die
tuigende reden was, om myn werk voor halven geenzins op eenige buiten-plaats voor
al zoo niet te laten leggen, en zoo vee aldaar, veel min in eenige andere Land waarde te
doen, van
duizend Christenen van een bock te voogdy, geplaatst te werden.
alleen in
Haar Amboina,
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In Amboina gekomen zynde,

Haar Ed. Agtbaarheden geliefden gun-

en daar
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wierd van voren

stig alles, dat ik verzogt, toe te staan, ik mede van die Broederen met veelaf overnien , en
Kasteel en my zelfs myne vorige soldy van hon- liefde ontfangen. Ik verzogt hen ten na Da¬
eersten
over
myn
Bybel
’t
zelve,
dat
ik
gelegt te
niel, &amp;c.
derd en twintig Gulden ter maand, zonschikken
werden.
der dat ik daarom verzogt, toe te leggen op Batavia verzogt had, gelyk ik haar
Dat hen
wilde.
Dok had de Christelyke Synodus van Eerw, ook kennis gaf, wat men my daar
aan ’t

door de

Heeren
Teven¬

aar

Noord-Holland, den eden Augusty in 't toegezegt had.
Op dezen grond stond my de Keraar 1704. tot Alkmaar vergaderd, en de

thienen

Eerw. Classis van Amsterdam den 13den

Batavia, mede toe, myn werk, na dat

om aan de Broederen tot Batavia, en in

zy ’t dan zouden gezien hebben, te zul-

Amboina, zeer gunstig voor my te schry-

len gunstig voordragen.

staan

wierd

Gunstig
voor-

der Syno
de van

verwyderingen, over ’t werk van der
Maleitschen Bybel voorgevallen, in 't

Noord-

vitteiyen
daar over

Komst

des Schry-

Zedert dien tyd dan begaf ik my, om

ven en te verzoeken , dat de vorige

schryven

verdere

kenraad van Amboina, even als die van gesoege

anuary in’t jaar 1705, de goedhcit,

toege¬

Eerw.

vers in

myn gansch werk van voren af weder naAmboi¬
te zien, en op de voorzeide wyze na den nia,en hoe

vuur der liefde geworpen, en dat ik van eisch der Batavische Heeren, die myr

hy daar
ontfan-

Holland,

haar Eerw. met die genegenheit en ag-

werk vier maanden beschouwd en onder

en der

ting, die ik by hen had, mogt ontfan-

zich gehad hadden, niet alleen te ver-

Zyn ver-

schikken, maar ook geheel te verschry-

zoek hier,

Claffis
van Am-

gen werden

l nam daar op die zware reize aan

sterdam

aan die

van Bavia , en

quam gelukkig op Batavia, en wierd
zeer wel van die Broeders ontfangen,

gen is.

ven, en als op nieuw weër in wat hoo- wegens
zyn overger Maleitsch over te zetten, zonder
zetting
daar af verder te spreken, alzoo dit een aan te

mboi¬

dog ondertusschen vlak tegen de ordre

werk was, daar de tyd van veel jaaren beveelen,

na, voor

der Heeren Zeventhienen aan, na de

toe vereischt wierd.

den

Leger-togt door haar Edelheden gezon

Schryver.

sen.

Komst en

Terwyl ik daar was, had ik, voor

ontmoe-

ting des
zelfs tot

op de zel-

en ook in 't Duitsch tot dienst dezer

Kerke, en der Broederen hier, en elders

myn Bybel, en over een middel, om ze

verveerdigd.

beide voort te zetten, en in twee Co-

en zyn

aanspraak lommen te laten drukken, aangesproken

Men behandelde dit vry koel, en men

van die

Kerken-

zetten
van beide

in onze quartyn-Psalm-boeken)

1960
van

er dus aan de Classis van Hoorn, buiten

ge¬

zongen te werden, schoon niet in TyI.

Eerw.

haar Eerw. van over, die zy een geruime

techismus, en Formulieren, in 't Ma

zeer koel

tyd hielden, en my met dit antwoord.

leitsch over, mitsgaders de Apocryphe

zettingen

221

cnlmet

een be¬

risping
van D
van der

Vorm,
behandeld

wierd

werk van

voren af
aan te

overzien.
en weër

zynde , voegende de Text-woorden

op een ander blad met een Arabische

Dat van

Schryver
onder-

nam zyn

te mogen zien, om hem dan te konnen
aanbeveelen, en voordragen, daar 't behoorde. Ik gaf ’'er eenige deelen aan

die over

Vaar
op de

Maleitsch, in prosa op de kantgelyk

Deutecom is, zeer bequaam om

hun weten, over geschreven had
Men verzogt ook mynen Bybel eens

staan.

't

danig over, als het Psalmboek

t voort-

vja, hem
toege¬

Ik bragt veele van de Psalmen in

nam het qualyk, dat D van der Vorm

raad over

van Bata-

deze en gene werkjens in 't Maleitsch

myn vertrek, de Broederen weër over

Batavia

ve grond

Ondertusschen heb ik nu en dan ook

op nieuw
over te

letter, voor de liefhebbers van die

zetten.

Taal, 'er by. Ook zette ik de

Andere

Ca

boeken, en den inhoud van alle de By
weder gaven: haar Eerw. , te weten belsche byzondere boeken.

werken,
ondertusschen

op myn verzoek, van ’t voor te dragen,

D. D. van der Vorm, Coldedehorn, &amp;c.

door den
Schryver

Ik heb ook de Geschiedenissen van gemaakt.

Nabi Joesef, en van Nabi Moesae (dat is
hadden 't Maleitsch in de Propheet Da¬ de Propheeten Josef en Moses ) twee
niel, &amp;c., en in eenige Capittelen van werken met een Arabische letter geschrerenesis, by my gebruikt, zoodanig ge- ven , 't eerste in 't Latyn, en ’t ander
hadden myn werk doorloopen ,en

Haar

vonden, dat, zoo ik de moeite nemen

n’t Nederduitsch, in myne ledige uuren

Eerw

wilde, om myn werk van voren af we
der te overzien, en, zoo veel ’t mogelyk

vergezet.

Schryver

was, daar na te schikken, dat zy het.

Bybel te

na dit gezien te hebben, aanbeveelen,

veel spreekwyzen uit Gods Woord, van
de Oosterlingen ontleend, en helderde

zien, waar

en voordragen zouden, dat alleen myn

die uit hunne gewoontens zeer fraai op.

verzoek
om des

af hy

Ook verzamelde ik een werkje van

verzoek was, alzoo ik zeer wel wist,

Daar beneven heb ik in die tyd veel

dat haar Eerw my geen verdere hope,

Maleitsche woorden met het Arabisch en

nog verzeekering van den voortgang.
konden geven; hoewel haar Eerw. daar

Hebreeuwsch vergeleken, en aangewezen, dat de zelve van 't Hebreeuwsch

over met haar schryven na Amboina, en

oordeel, in ’t Vaderland, nog al eenige beweging

oorspronkelyk zyn.
i4 heb ook de groote Schets van

en beloste gemaakt hebben, even als of ik in Am-

D. D’Outrein , ’t Vraag-boekjen van

certtte¬

deelen

hen overgeeft.

Haar
Eerw.

van het te boina meer, en hooger daar af, dan
willen
aanbe¬

veelen,

zooikhet

zy my beloofd hadden, had opgege-

Borstius, en dat van D. Melchior Burs in

't Maleitsch overgezet

ven,

O3

En
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En eindelyk heb ik ook een groot

De Kerkenraad van Amboina ant- Waar op

de AinLexicon Malaicum in Folio, met 't Ma¬ woorde die Eerw. Classis den 24sten Sep- bonsche
tember
des
jaars
1710
daar
op,
dat
het
leitsch in een Latynsche, en Arabische
Ke kenovergezonden verzoek van D. Valenty r22 haar
letter voor, en met het Duitsch agter;

en ook weer met het Duitsch voor, en

alleen gediend had, om haar Eerw. te Eerw.

met het Maleitsch in beide die letters ’er toonen, wat hy op Batavia, en in Am
agter, gemaakt, dat een schoon werk is. boina, verzogt had, en dat dit in 't we

in

’t jaar
1710. ant¬
woordc.

Alle deze werken hebbe ik nog onder zen der zaak overeen quam.

Vorder zeiden zy mynenthalven,tot Dat ik
my, in hope, dat die nog eens dienst
zullen doen, wanneer ik ’t geluk zal haar Eerw. gerustheit, en wegneming geen
hebben van onder de Bewindhebberen van alle vreeze voor ’t vertragen van

deze en gene Heeren te vinden, die my D. Leidekkers overzetting door te veel oy
hier in, ten besten van ’t gemeen, en de myne te staan, dat ik, zedert myn laatvooral van ’t Inlandsch Christendom,

de behulpzame hand zullen gelieven te
bieden.

haar Eerw. mede van oordeel bleef, dat

van Am-

sterdam
held

tusschen

wel mede
een goe

de Ma¬

sche overzetting te hebben.

leitsche

bevond ik, dat die Eerw. Classis noo
weest, nu tot dat van D. Leidekker wat even zeer voor het werk van D. Leidek

ook te voren mede voor myn werk ge

tot 't

werk van
D. Lei¬
dekker
over, en

doet ver

t zelve

by de
Heeren

Bewindhebbers.

Waar
van haar

Eerw. in
’t jaar

noodig

oordeelde.

meer begon over te hellen, en alleen

ker was; ja veelen daar van waren al 200

voor zyn werk verzoek te doen, mogelyk om dat zy geen kans zagen, om de

verre gekomen, dat zy geloofden, datver vind ,
er maar een en dezelve Maleitsche Taal

Heeren Bewindhebberen tot het drukken of dat 'er geen hoog nog laag Maleitsch
van myn werk te bewegen, en om dat

zoek voor

diens tegendeel reeds klaar genoeg be

DeSchry-

by zyne
te rug-

comst uit
Indien ,

wezen is) en dat 'er dierhalven geer dat die
werk van D. Leidekker, dan geen van reden meer was, om voor myn werk Clasiis
maar dat men alleen voor ’t werk var nop even
beiden, in 't licht te hebben.
haar Eerw. het nog beter keurden, het

sterk voor

Op dezen grond schreven haar Eerw D. Leidekker behoorde te spreken.
D. Le¬
Dit sleurde zoo wat henen; dogon- dekkers
den 4den Juny in’t jaar 1709. een zeer
beleefden brief aan ons in Amboina, waar dertusschen quam ’er al zoo weinig van werle va5.
by zy ons bekend maakten, dat zy het ’t werk van D. Leidekker, als van het Van t

1709. aal

drukken van beide de overzettingen wel myne.

die van

voor goed keurden, en ook reeds aan de

Ateon
kennis

gaven.
Met aanwyzing,
dat ook

de Hee
ren Ze
venthie-

nen daar
toe genoeg
zaam
over-

helden.

dan haar
Eerw.

vertog,

ten , dat
ik, om

dit niet te

Heeren Bewindhebberen voorgeslagen kreeg ik egter een briefje van een Predi
brengen waren.

zogt wierd eenige Kapittelen uit myn

Dierhalven oordeelden haar Eerw , overzetting met een interlincare Latyn

maareene

maar gerust konden zyn wegens de deug.

te geven, en genegen waren deze af het werk

delykheit des zelfs, en de genoegzamt schriften na Indien te zenden, omze
zorge van dat werk te overzien.

daar te laten zien, en die zelve Kapitte

Vermits zy nu ook gezien hadden. len ook van daar uit den Bybel van L
boina, by myn komst aldaar, wegens

dan hier van de Eerw. Classis tegen mal

mynen Bybel, gedaan had, zoo vreesden

kanderen te laten nazien.

zy, dat dit zomtyds het dus verre ge-

dertusal

200 weinig, als

’t myne ,

Amsterdam, om met de Heeren Depu

ging.

Eenige
aaren

er na

ati ad Res Indicas zelfs over die zaak tewierd de

ten, en hoopten, dat ik, tot welvaren

verzock

van de Kerk, myn werk liever zou wil¬ spreken.

len laten vaaren (gerust zynde het myne

Leidekker on-

Ik zond ten eersten die afschriften, envoort-

bragt werk van haar Eerw. met den ging ’t jaar daar na, na dat ook die af
Bybel van D. Leidekker weder zou kon- ichriften uit Indien gekomen waren,na

daar toe gedaan te hebben, en den Joon

van D.

Leidekker herwaards te eisschen, om dieschen

met myn

verder

geen

hoog nog
laag

zoude, en dat zulks al zoo veel als in- Heeren Bewindhebberen nu eenige hope Taal was.
gewilligd was, zoo de Heeren Majores voor den druk van een Bybel begonden Hoewel

strem-

wilde stil-

deelden ,
dat er

dat de overzetting van D. Leidekker nog sche overzetting onder ieder woord aanMaleits,
wel gemakkelykst ter drukpers geraken zyn Eerw. over te zenden , alzoo de en dat 'e

men, d0; nen veragteren; waarom zy my verzog

zitten, en

welke

zommige

Eenige jaaren na myn aanwezen alhier ook oor¬

hadden, dog dat die daar toe niet te kant van Amsterdam, waar by ik ver

Waar op wat verzoek ik op Batavia, en in Am-

den.

gedaan

Na dezen tyd nu uit Indien in ’t Va¬
verder van myn Bybel te reppen, dat de
overzetEerw. Classis van Amsterdam, hoe zeer derland in’t jaar 1714. gekomen zynde, ting zeer

onder-

ophou¬

myn

had hoe-

Men zag ondertusschen, terwyl ik my het noodig was eens een goede Maleit

geheel stil in Amboina hield, zonder iets

verzoek,
zedert

ste verzoek alhier, geen nader voorstel l
daar omtrent gedaan had , en dat ik mer

De Claffis

nader

Schryver

Ik hoorde toen, tot myne groote ver- door een
Predikant

wondering, dat die van Batavia by hun
van Amvan den Heer ’er voor verwagtende laatste schryvens al zoo verre gekomen sterdam
dan, door op het drukken van 't zelve waren, dat de Bybel van D. Leidekke om eenite veel te staan, oorzaak te zyn, dat 'er in met geen Arabische letter moest gedrukt ge afschriften
’t geheel geene overzetting in 't licht werden , alzoo de Gemeinte die niet van zyn

quam.

leezen kon. Ook was men daar van werk veroor- zogt, met
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oordeel, dat 't Maleitsch in myne af- daar aan de sterke band leggen, want, als Waar in

hope

voor ’t schriften niet eenparig, ook te veel na u Eerw. wel weet, men wil hier de Por-zyn
drukken
’t Nederduitsch geschikt, en daarom niet tugeesche Taal de overhand doen houden, Eerw.
van een

geheel

en 't Maleitsch was ’t mogelyk, de schot anders
Men had ook beide deze afschriften, geven; dog zoo niettegenstaande dit, het van den
die van myne, en die van D. Leidekkers, egter anders uit quam te vallen, ’t geen wel Schryve-

goed was.

Bybel.
Die dezelve

verzetting, tegen malkanderen verge- kan wezen, als men ’t in 't Vaderland en zyn
werk,
zend, en leken, en in veel plaatzen de myne (zoo maar wel meent, en bestuit genomen heeft dan in de
die ’t jaar
my van zeker Predikant aldaar bericht is) van den Bybel in 't Maleitsch te laten 70ige¬
’er aan te
tyden
Amster- beter, dan die van D. Leidekker, ge- drukken, zoo meen ik, dut men alle een¬
spreekt.
dam,
keurd.
zydigheit onder 't Maleitsche Broederschat
over-

hoorde,

De voorniaamste reden van myne reize

Dat die

was egter om aan de Heeren Deputari,
of een van haar Eerw., dien ik maar
cerst ontmoeten zou, te vertoonen ze-

van

Batavia

vooraf behoorde te vergaten, en alle mid- En waar
delen dan in 't werk te stellen, om dat heil-in zyn
Eerw.

zaam oogmerk eenelyk te bereiken, zonder

het schik-

haren By-

te zeggen, wiens Versie beser is, maar
keren brief van D. van der Vorm, waar uit alle, die ’er zyn, een te maken, en
by zyn Eerw., ziende, dat 'er van geen WB. die zoo na, als ’t mogelyk is, over

bel, als

van beide de overzettingen iets quam,

een te brengen met ouze Nederlandsche

alle de

en ook geen kans ziende, om dat in

overzetting, in de Synode van Dordregi ingen na

nu zelf de

Arabische
setter in

onlees-

baar af¬

ten van
100 een

Sybel uit
overzet-

Indien verder te brengen, hoopte, dat goedgekeurd, waar op ook den druk van dien onze
keurden
die dienen mogt, om egter daar door Bybel door Authoriteit van de Heeren Duitsche

En dat ze
myn

werk te

een van beide die Bybels gedrulct te
krygen. Om wclke , en andere rede-

Staaten Generaal voor alle de Schoolen en overzetting, teKerken der Gereformeerden van ons Ne
gen 't

veel na’t nen ik dien brief ook voorgedragen heb. derland ook voortgegaan, en altyd te bly- schryven

Neder¬

Luidende aldus:

geval der Bata-

ven vast gesteld is ; en in zoodanig
meen ik, dat ter dezer zake u Eerw

duitsch
geschikt

Aan den Eerwaarden Heer

vonden ,

en ’t daar-

Francois Valentyn.

om verwierpen.

Gunstig

voor inyne af-

schriften.

Voorstel
van D

van der

Vorm
aan den

Schryver
in ’t jaar
1718 t0t
voortzet-

ting van

beide die
overzet-

Kerk nog

Broeders noodig moet gehouden werden

wanneer het zeer goed zoude wezen, dat

Myn Heer zeer waarde Medebroeder.

zeer goed
keurd.

die Heeren u Eerw. ten dien inzigte herwaards besloten te zenden, om als dan dat

oordeel
der Classis

vische

dienst loffelyk en werk nevens de anderein dit jaar,

7

Eze ingeslotene, my door u Eerw ge-

Godsdienstig werk met vollen yver, ne-

wezene Discipel, Amos Pietersz. vens andere Maleitsch-kundigen tot eere

Thenoe, nu School- en Leer-meester op
t eiland Timor toegezonden zynde, om
dezelve aan u Eerw. verder te laten af-

van Gods naam, en ter gewenster vrugt
dezer Indische Kerken zonder hinder uit

gaan, zal u Eerw. buiten twyffel doen

Tier mede u Eerv. Gode en den Woorde

zien, hoe hy ’t daar heeft, en wat daar

te voeren.

voor hem al te doen valt. Wy hebben in zyner genade bevelende , ben ik
dit jaar door de Hooge Regcering alhier
gekregen, een zeker Extract uit de Mijlive

van de Edele Groot Agtbare Heeren Bewindhebberen ter Kamer van Zeven-

Myn Heer, zeer waarde Medebroeder,
U Eerw. geheel verplichten

hienen, aanwyzende , dat ook door

Dienaar,

tingen, of

Zerw, aan dezelve een opstel , rakende
de Maleitsche Versie, ingebragt was, en
uit alle de vervattende cenige vraag-poincten , nopen¬
wel van

een werk

zelve ,

met een
byzondere lof

voor des

de de Maleitsche Versie des Bybels, door
den Eerw. D. Melchior Leidekker ge-

PEtRUs van der Vor Mi.
Baravia den 10.

November 1718.

maakt, om die te beantwoorden, en daar
uit voorts ook te geven een Literale Trans-

Schryvers

latie van den isten Psalm, het s3ste Katertut pittel van Jelaias, het iste Kapittel van
t Euangelium Johannis, en het ;de KaNader

werk, en

Gelyk die brief my, als ik dien tegen Des
’t vorige geschrevene door dien zelvenSchryvers

Heer wegens my vergeleck, zeer won-aanmerking over
derlyk voorquam , alzoo vergaf ik zyn die brief,

getoond

pittel van den Sendbrief Pauli aan de

Eerw. in myn herte alles, dat hy te vo¬

en over

uit 7yn

Romeinen, volgens de trant der Interlineare Versie van Arias Montanus , t

ren tot nadeel van my, en myn werk,
geschreven had, pryzende zynen inkeer

der

welk alles wy nagekomen, en aan de Hoo-

ten goede, zyne bescheidene getuigenis

Eerw.

brief

D. van

ge Regeering albier overhandigd hebben,

over my, en myn werk, en zyne ver-

zulz als u Eerw. vel zal konnen ver-

kiezing van dit middel tot het in ’t licht

nemen.

brengen van ’t zelve.

Zoo t na de zin der meesten albier gaat
zal van ’t drukken des Maleitschen Bybels

Vorm.

Maar was dit my wonderlyk voor- en ho-

gekomen, het quam dien Heer Deputa- wonderniets komen, of men moest in t Vaderland tus ad Res Indicas niet min wonderlyk lyk dere
voor, briefeen
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der Hee- voor, alzoo die zeer wel wist, wat 'er verder toe te staan, dat men het overige door den
te voren over my geschreven was.

ren De¬
Res In-

voor my te spreken, niet te konnen in-

dicas tot

voor-

quain.

niet voor

afschrift

van zyn

vergeefs

Die zelf

maareen

tot voort-

verk dan op myn kosten zou laten druk- zetting

laten, dog oordeelde deze brief van veel ken; dog het dacht dien Heer niet der werk op
gewigt, en verzogt my een afschrift pyne weerdig, my daar op eenig ant- igen
koslen,
daar van, dat ik zyn Eerw gaf, ver- woord te geven.
dog te
Ondertusschen was ik met het weër
zoekende, dat zyn Eerw. dit tot berei-

Amsterdam

my was,

getal van den druk vry met hunne schepen Schryver.

Zyn Eerw. had eerst gezegt zich, om na Indién voeren mogt; en dat ik dat

putati ad

king van het oogwit, in die brief be¬

overzien, of op nieuw overzetten van

sedaan.

doeld, en om metter tyd de Bybel eens myn geheel werk, zoo verre geraakt, dat De
in de Maleitsche Taal gedrukt te mogen ik het van voren af aan nog eens (na de Schryver

brief

oleinzien, geliefde te gebruiken, gelyk zyn trant en spelling van ’t hooge Maleitsch, digd zyne
Eerw. my beloofde te doen. Ook heeft zoo veel als het eenigzins lyden kon, en twcede

van die

verzogt.

zyn Eerw. my naderhand bericht, dat

om my in allen deelen na de zinlykheit

Die den

het zien van dien brief het geheele Classis

van de Batavische Broederen te schikken. ting

Schryver

in een geheele andere gedagte ten voor- en dus ’t gemeene goed oogwit te be¬ in een
reiken) overgezet, en nu al een geruime Maleiisch
deele van myn werk gebragt heeft.

zyn

Eerw.

crerrggt.
en die 't

overzet-

des

Bybels

Ik bezorgde ook, dat deze brief aan
een der voornaamste Heeren Bewind-

Classis in

hebberen tot Amsterdam vertoond wierd,

een geheel an-

ten einde ik ook aan die kant bewerken

tyd voleindigt had; waar van ik ookdat

wat

kennis aan de Heer van der Vorm gege- nooger
Vas.
ven heb; dog om dat nu na Indien te
zenden, om het daar te laten overzien

Vaar van

sy ook

gelyk ik anders geerne doen zou, zoc vericht
dere ge- mogt, dat 'er eene overzetting des Bydagte
bels mogt gedrukt werden.
ik ’er was,) zal my niemand licht kon-aan D.
voor zyn
van der
Die Heer liet aan den Heer Predikant, nen raden.
werk
Daar ziet men nu, wat moeite ik, Vorm
die ze zyn Ed. had laten leezen, weten,

bragt.

Gelyk de dat hy dien brief gezien had, zonder
Schryver daar iets verder op te antwoorden, en
die ook
aan een

Heer Be
windheb-

ber daar

gaf, zon-

uit enkele liefde voor 't Ambonsche
en der dat hy

’t verder Indisch Christendom, heb or

egte

ook zonder eenige vrugt, alzoo die my genomen, zynde tot nog toe zoo goedvinden kon,
Heer onverzettelyk voor D. Leidekkers ongelukkig, om, wat middelen ik hier lat na
werk, en tegen my, was.

ook hebbe in ’t werk gesteld, en hoe Indien

Indien ik gezogt had, volgens de raad zeer en de Ed. Heeren Bewindhebberen

over te

van de Heer Professor Reland (zalr.) en de Eerw. Classis van Amsterdam zenden.
dede, dog
myne overzetting maar in ’t licht te heb- vooral door dien laatsten brief vanD. Bcklag
zonder
des
ben, zoo had ik de zelve in Engeland, van der Vorm, van de nuttigheit van
vrugt.
Schryvers
daar zyn Ed. my middel toe aan de hand myn werk overtuigd zyn , geen vrugi ver zyDe
Schryver gaf, konnen laten drukken. Zyn Ed.,
ter wereld van al mynen arbeid te zien nen vrugtoond
en veel andere Heeren, hebben my dat vermits men zich niet verweerdigd, om teloozen

toonen

ook, dat

hy gezogt
heeft,

en nog
zoekt,

zyn werk
door de

rechte

arbeid in

my daar over maar eens te hooren spre allen deken; hoewel ik die Heeren met weinige zen, niet
woorden zeer veel zou konnen zeggen, egenstaande
niet zoo zeer myn eigen eere, als wel dat tot hun naricht zou konnen dienen.
men nu
Wat hier verder af werden zal, weet van de
het nut, en de stichting van de Christemeer, als eens, aangeraden; dog ik heb

dat tot nog toe zeer zedig van de hand
gewezen, betuigende, dat ik daar by

nen in Amboina, en elders, beoogde,

die goede en groote God, die alles ter nuttigheit

en dat dit middel meer tot nadeel, dan tot

eere van zynen naam, en ten beste van an zyn
werk ten
zyn Kerk, op zyn tyd schikt.
vollen
te voeren.
Dog ik bidde de Heeren Bewindheb- over¬
Heeren Zeventhienen het mogelyk zeer
qualyk zouden konnen nemen, dat ik beren , in de vreeze van Gods naam, en tuigd is.
tot vreemden ging, en verder goed vin- buiten eenige zydigheit, maar eens tc
deur in

Indiën in

voordeel, zou konnen dienen, alzoo de

Zyn ne-

den te verbieden, dit boek in de landen, overwegen, of het niet een bewys van

erige

In allen
deelen

myden-

de, om de
Heeren
Zeven¬

thienen

geen mis
noegen

te geven.
Nader

daar ik het voor gemaakt had, in te een groote neerstigheit, en zugt voor bede tot
voeren. Dierhalven zeide ik liever, na myne Gemeinte in my is, dat ik, zon de Heenu vyfentwintig of zesentwintig jaaren der hope van eenige belooning, en zon- ren Bewind¬
gewagt te hebben, nog eenigen tyd te der eenig verzuim van myn dienst, den

willen wagten, in hope, dat God de Bybel tweemaal overgezet heb. Indien

Heere in de herten van haar Ed. Agt-

ik ’t geluk had, om dien wakkeren

baarheden een andere neiging door zyn Veldheer, en Directeur Generaal, den
Heer Ryklof van Goens, of tot mynen
Geest zal gelieven te bewerken.
Ik heb naderhand aan dien zelven Heer Gouverneur, of tot een oordeelaar over

Bewindhebber doen verzoeken, dat zyn myne zaak te hebben (die in zyn Rap-

verzock

Ed. het daar maar geliefde toe te bren- port aan haar Edelheden in’t jaar 1675.
gen, dat de Heeren Zeventhienen een zoo zeer over de nalatigheit der Predi-

aan een

getal van vier of vyf honderd Exemplaa¬ kanten in de Taalen der Inlanderen,

redelyk

Heer

Bewindhebber

ren van myn Bybel tegen Boekverkoo¬

schoon de grootste reden van hun zen-

vers prys geliefden over te nemen, en ding, klaagt) zekerlyk zou die Heer
meer

hebberen,
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meer agting voor myn perzoon, en werk, een, dan D. Brands, weete, die zich
dan nu geschied, getoond, en my zeer daar in oeffend, en een neerstig man is,

sterk tot meer neerstigheit aangezet

dog of die Heer in ’t hoog Maleitsch

hebben.

wel zoo verre is, dat hy den Bybel van

Wel is waar, dat haar Ed. Agtbaar- D. Leidekker grondig zou leezen en ver-

Om dos
’t oog o

heden , door ’t schryven van die van staan, daar aan twyffel ik zeer, alzoo

zyne

neerstigheit een

Batavia, en Amboina, in een groott

daar veel toe vereischt word. Altoos

onzekerheit , wat werk te verkiezen

toen ik uit Indien vertrok, was zyn

gebragt, en tot een groote drift teger

Eerw. nog niet in dien staat; en hoewel

te staan
en te
over¬

wegen ,

myn perzoon en werk, door ’t vuilaar

ik vast stel, dat zyn Eerw. in zoo veel

dig schryven van dezen en genen, ver

jaaren volslagen bequaam tot de revisie

voerd, of misleid zyn; maar vermits ik

van zulk een werk geworden zal zyn,
zoo geve ik dan nog in bedenken, of

nu een voornaam lid van haar Ed. toi

Amsterdam, en ook de Eerw. Classis

dat maar een mans werk is; buiten zyn

aldaar, by de voornoemde brief kaaan

Eerw. weete ik niemand tot zulken re-

hebbe doen blyken, dat haar Ed. Agt-

visie bequaam, alzoo ik de andere Heeren

baarheden, en ook haar Eerw. (door de

Revisores niet kenne, en van hare be-

verkeerde berichten der Regeering voor

quaamheit niet oordeelen kan.

D. Leidekkers werk, en door de ver-

Ik zie nu geen reden, die haar Ed.

Agtbaarheden nog eenige bekommernis.
gen my, en myn werk) misleid zyn, van dit werk te bevorderen, overlaat,
en dat, volgens schryvens van de voor ten ware, dat haar Ed. Agtbaarheden
naamste der Heeren , die te voren zoo begeerden, dat het haar Edelheden uit
Of ht
verdiend tegen my waren, nu myn werk, en Indien ook zoo aan haar Ed. Agtbaarheeff
perzoon, zeer nut, en noodig geoordeeld heden voordroegen. Ik beken wel, dat
zoodanig werd, om van myn Bybel, en die var
dit tot haar Ed. Agtbaarheden gerustheii
keerde drift der Indische Broederen te

als men

D. Leidekker, een goede Bybel in 't Ma.
nog beter was; maar zy gelieven eens te
leitsch te doen drukken, zoo geve ik overwegen , schoon dat eenigermaten

nu doet,

behandeld te

haar Ed. Agtbaarheden eens wederom
met veel nedrigheit in bedenken, of

werden.

tegen my is, of mynen arbeid daar egter
niet legt, of de Kerken van Indien on-

myn werk, en of ik, verdiend hebben,
zoodanig behandeld te werden, dat mer
my nu, daar ik alses tot genoegen var
de Kerken van Indien, tot geruststel
ling van haar Ed. Agtbaarheden, en van

dertusschen na myn werk niet verlangen,

de Christelyke Synoden, en Eerw. Claf
sen alhier, gedaan hebbe, wat my mo-

van de nuttigheit van myn werk, door

gelyk was, met myn werk zitten laat

kragtig, en met zyn eigen hand, ver

En of dij

of zy dat al over lang niet behoorden
gehad te hebben, en of het nu wel te
verant woorden is, dat langer uit te stel-

len , daar men van myn Taal-kunde, en
myn grootste tegenpartyder zelfs zoo

zonder het myne, en zonder dat van de
Heer Leidekker, of wel een werk, uit

zekerd is.

die beiden genomen, te laten drukken.

halven, als Heeren, die zoo gunstig zoo

zoek da

veel onkosten, ten nutte van de Kerkt

haar Ed

Ik bidde haar Ed. Agtbaarheden, als

Ik bidde haar Ed. Agtbaarheden dier- Met ver-

al wel is

Voesterheeren van de Indische Kerken.

Gods in Indiën, en van Amboina in7

dat men

dog eens te overwegen, of dat wel is

byzonder, doen, dat haar Ed. Agtbaar-

de Indi

dische
Kerk van

Agtbaarheden

dog zul-

dat die Kerken, die men nu nog helpen

heden, zoo zy eenige liefde voor eer

kan, en daar na (als men eens willen zal

man van neerstigheit, en voor zulken zaak

ken nutte

niet

langer

mogelyk niet zal konnen helpen, van de
nut werk vrugt van zoo éen nut en noodig werk

lastigen arbeid, als ik tweemaal gedaan
gelieven
hebbe, zoo zy eenige zugt voor zoo uit te

nu men

veel duizenden van Christenen, die daar stellen.

zoo een

die nog
helpen
kan
roof-

beroofd blyven; te meer, dewyl ’er nu
nog zoo weinig in’t leven zyn, die zoc

door meer, dan door veel andere midde-

be¬ een werk zouden konnen overzien; be-

len, konnen gestigt werden, en voor

halven dat ook de bequaamste van allen

een spoedige, en wel-gegronde aanwasch
van die Kerken, hebben, dog zoo goed

laat bly- die ik in Indien kenne, te weten, D vay
ven.

der Vorm, my zelf in dit jaar 1721. nog
gelieven te zyn, van een zaak van zoo
geschreven heeft, dat hy zich door zync veel aangelegenheit, en die nu alleen var En dat
zwakheit, en klimmende jaaren, niet in haar Ed. Agtbaarheden afhangt , dos om verscheide

niet langer uit te stellen, maar gunstelyl
redenen
dat overzien des Bybels te ondernemen die geringe onkosten , die ’er tot het van
gewigt,
genegen zynde dit aan jonger mannen drukken van zulk een werk vereischt

staat vind, om zoo zwaren werk van

over te laten, die ’er mede zeer dun

werden, te doen, voor welke gunst ik

gezaaid zyn, behalven dat ook ieder een

en die Kerken, haar Ed. Agtbaarheder

by de

Schryven
aange-

ten allen tyden danken, en God bidder haald.

die al Maleitsch kend, juist dat in geen
Arabische letter lezen kan, hoedanig eer zullen, dat hy dit haar Ed. Agtbaarhe-

ik ’er nu, buiten D. van der Vorm, geer den rykelyk gelieve te vergelden.
III. DEEL.

Voor
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Voor ’t laatste moet ik ’'er, tot vol- behulpzame hand te bieden, om hem,
komen gerustheit van haar Ed. Agtbaar- en de Kerken van Indien, dat gewenscht
heden, en ten bewyze dat de lage Taal oogwit te doen bereiken. Ook zeiden
van de meeste vrugt is, nog byvoegen
t gene my zeker voornaam vriend van

deze Heeren my hare hulpe by de Hooger Machten, en by de Heeren Bewind-

1721. schryft: Het is met de Maleitsche

te zullen bewegen, om daar over met de

Kerk hier mager gesteld, zynde de Gemeen¬

te wel talryk op den tyd des beilige Avond-

Heeren Bewindhebberen op die wyze te
spreken, dat ik hope zou mogen schep-

maals ; dog in den tusschen-tyd werd men

pen van door hun toedoen die zaak eens

Batavia in opzicht van de Maleitsche hebberen, toe, belovende my ook verder
Kerk aldaar den 26sten Maart des jaars andere Heeren van de eerste rang daar toe

een groote yverloosheit gewaar. Geloove tot een gewenscht einde te zien brengen;
dog deze twee Heeren my( de eene door Dog hoc
dat het WB beter zoude gaan, wanneer
dat al

men voor den Inlander in een Taal prédikte;

de dood, en de andere door een schielyk

dog dewyl dat nu NB in twee byzondere
Tzalen (neemt dit in opmerking, Hee

ander tusschen-val) tegen alle gedagten
ontrukt zynde, zoo moet ik al weër tot

ren, die staande houd dat ’er maar eene

een beter tyd en gelegenheit geduld

weer ver-

ydeld is.

Maleitsche Taal is) geschied, zoo werd hebben.

daar door een diversie gemaakt, die de

Na dat ik nu over beide deze over

Besluit

zettingen des Bybels van D. Leidckker der Hecstuan, niet wetende wat zy verkiezen (zalr. en van my ’t noodige, mynes ren Zeventhieoordeels, opgesteld had, zoo is my in
zullen.
nen , en
Dit hale ik aan, om te toonen, dat, ’t laatst van’t jaar 1723, by schryvens van haar
zoo ’er maar laag Maleitsch (dat zy ver- van myne goede vrienden uit Indien Edelhe
stain) gepredikt, en ook zulk een By- gebleken , dat de Heeren Zeventhienen den , in 't
Gemeente ver-verd, en ’t volk als doet stil-

jaar 1722,

alle tegenspraak de meeste vrugt doen

alhier goedgevonden hadden aan haar
om D.
Edelheden op Batavia te ordonneeren Leidel¬

zou. Ik zwyge, om reden, des Schryvers naam, hoewel die, zoo ik hem

om de overzetting van D. Leidekker ten ters Byeersten te doen nazien, en die dan aldaar, bel te

bel voor hen gedrukt wierd, men buiten

noemde, een groot gewigt hier aan ge

niet in een Arabische, maar in een Hol

ven zoude.

landsche of Nederduitsche letter, te
drukken, om ’t welk ten eersten te be¬

Dus meine ik nu alles, wat in myn

drukken.

vermogen is, tot geruststelling vanU vorderen haar Edelheden den 29sten DeEd. Agtbaarheden, en tot overtuiging cember des jaars 1722. een nader besluit
van de zelve wegens myn goede zaak, daar over genomen, en ook reeds de
jedaan te hebben, latende het verdere Heeren van der Vorm en Brands, Ma-

nu Gode, en de Ed. Agtbare Heeren leitsche Predikanten tot Batavia, en de
Zeventhienen bevolen, verzekerd zynde, Heeren Ninaber uit Amboina, en Werntdat my de gansche onpartydige wereld ley van Macassar, tot Revisores aangeregtveerdigen, en nevens my van oordee steld, en ook al last gegeven hadden,
wezen zal, dat, zoo nu myn werk niet zoo na Amboina, als na Macassar, om

gedrukt werd, dit in ’t toekomende de deze Heeren ten dien einde herwaards te

Waar
benevens
de Schry-

ver ook
toond,

hoe hem
van ze-

kere
Heeren
wel

groote
beloften

gedaan

zyn , om
zyn werk
voort te

zetten

geest en lust van alle neerstige mannen in

zenden.

Indien geheel en al uitblusschen zal, om
eenig werk van dien aard weer te onder

Van wat uitslag nu dit werk, en dien
druk des Bybels verder wezen zal, moet

nemen, alzoo weinig lieden hunnen ar-

ons de tyd leeren, en hoe slegte gedag-

beid zoo goed koop, als ik toen aangeboden heb, zouden willen geven.
Ik had in’t voorleden jaar gelegenheit,
om daar over met een der eerste Heeren

vasten grond zou mogen hebben, zoo
wensche ik nogtans uit grond van myn
herte, dat de Heere dit werk tot verder

van ons land, een groot liefhebber van

opbouwing van zyn swakke Gemeinte in

ten ik ook daar van wel op een zeer

geleerde lieden, en met nog een ander 't Oosten gelieve te zegenen.
voornaam Heer te spreken, die alle de
Deze vaste grond nu (waar op ik Nader

zaaken voor en tegen gehoord, en wel vrceze dat de Heeren Zeventhienen te
gewikt hebbende, niet konden begry- laat zullen zien, dat alle hunne onkosten
pen, hoe men my, na 't bewys van zoo te vergeefsch zullen zyn) bestaat hier in.
veel neerstigheit, in 't verveerdigen van

een werk van zoo veel arbeid en nuttig

om dat deze Indiaanen niet anders dan
de lage Maleitsche Taal verstaan, en om

heit, zonder eenige verwagting van be dat de zelve, zedert al dat woelen voor
looning, zoo onbehoorlyk kon handelen, 't hoog Maleitsch al van’t jaar 1694,

en die volslagen uitzeiden , dat de over en eer, tot nu toe (zynde een tyd van
heden van ons land zich zoodanigen zaak dertig jaaren) nog niets ter wereld in
behoorden aan te trekken, en aan zulk ’t aanleeren der zelve, hoe zeer men

een man op een bescheidene wyze de den Inlander daar toe ook door allerlei
mid-

aanmer¬

king des
Schryvers

hier over.
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Ten tweeden, dat men op ider Eyland

middelen gedrongen heeft, gevorderd,
en niet in staat zyn om maar eene perio-

een Predikant ; dog op Ceram, alzoo

de te konnen verstaan. Heeft dat in der-

dat groot is, en op Amboina, ider 'er

tig jaaren zoo slechten voortgang gehad,

twee lecht, zoo dat 'er ten minsten twaalf

wat is 'er dan nu dog verder van te wach
ten , dan dat zulken Bybel, en zulke

zouden dienen te zyn, daar men ’er nu
meest maar vier, en als ’t getal al vol

kosten, te vergeefs zullen zyn. Bchalven is, maar zes voor zoo grooten oegst
dat het immers met geen reden ter we
reld goed te maken is, dat men de in
landsche Maleytsche Christenen maar

Ten derden, dat 'er by die van de Re¬
geering, en van den Kerkenraad, als men

zulk een Bybel in een Taal, die zy in 't

de boeten dog afgeschaft wil laten, een

geheel niets ter wereld verstaan, als met
geweld in de hand duwd, in de welkt

ander dienstig en xragtig middel beraamd

zy noit, zoo ras zy maar een vers oftwee

gezien hebben, meer zullen lezen, al-

minsten tot het gehoor van Gods woord,
en van de Catechizatien te doen komen,

zoo zy nog weynig lust genoeg hebben.

zonder ’t welk de gansche dienst der

om zich in ’t Maleyts, dat zy verstaan.
te weten, ’t lage, te oeffenen. Behal-

Predikanten, en die der Meesters op de

werde , om den tragen Amboinees ten

buyten plaatzen, vruchteloos is, en dan

ven dat dit voorleggen van zulken onverstaanbaren Bybel aan die teedere Christe
nen een daad is, die om veel redenen, die
ik al willens overstappe, voor al in ons

groote verandering zien, en altoos nader
reden hebben zou, om te gelooven, dat

die van den hervormden Godsdienst zyn,

ontbrak, dat nu by veelen zonder eeni-

geen plaats behoorde te hebben, om dat

gen grond vastgesteld werd, en gelyk

wy daar door, de vyanden van onzen
Godsdienst als een swaard tegen ons zel-

haar Edelheden al voor veele jaaren ze-

meyne ik, dat men in korte jaaren een

het aan den yver der Predikanten niet

ven in de hand geven, waar op my dunki

dert ’t jaar 1709. haar Eerw: te last leyden, zeggende, geen ander middel tot

dat wel wat verder van alle die gene, dit

herstelling, en om den Inlander in de

daar toe betrekcking hebben, had behoo-

Kerk te doen komen, te weten , dan ’t

ren gelet te zyn, eer deze zaak zoo verre was gekomen. Echter wensche en

geen de Heer de Haas, en zyn Raad,

hope het best van dit alles, en dat Godt

vorens getoond heb, de eenige oorzaak

het gelieve te zegenen, dewyl het beter
is, cat dit, dan dat 'er geen van beyde

de boetens plotselyk afgeschaft zyn. Nu

voorgesteld had, een Heer, die ik bete zyn, dat zy ’er niet komen, door dien

de overzettingen gedrukt worden, be-

konnen immers de Predikanten niet au-

halven dat dit voor de nazaaten van de

ders doen, dan prediken, en den Inlan-

Heer Leydekker heuchelyk is, zynen zwa-

der zelf aan hunne huyzen ( gelyk zeer
dik wils geschied is) te vermanen, en zy

ren arbeyd nog eens in’t licht te zien.
Dit nu was , ’t geen ik over de twee

komen ’er egter niet. De Regeering

overzettingen van den Bybel in 't Ma
leyts , als mede wel byzonder tot de
stoffe van den Godsdienst behoorende, te

heeft hen (gelyk ik onder ’t jaar 1709.
toonde) ook ernstig vermaand, en hier
op komen zy'er ook niet. Konnen dit

zeggen had.

de Predikanten nu helpen , daar de In-

Dus verre nu hebben wy omstandig
den staat van de Kerke van Amboina van

als na hen, luysteren: Geheel niet; maar

Welke de
eenige

middelen

landers na de Regeering alzoo weynig,

den beginne af tot nu toe, zoo kort als 't
ons mogelyk was, getoond, en tegelyk

men moest zamen een ander middel be-

aangewezen , waarom zy tot nog toe
van zoo slecht gestelt, en wat het eenig

gesproken, en men bemoeid zich in de-

tot her

stelling
der ver
vallene

Kerk

heeft.

ramen; dog daar over zyn wy noit eens
zen opzicht zeer weynig met den Gods-

Amboina

middel is, om haar te helpen, bestaan

dienst. Quamen de Landvoogden , en

zyn.

de voornamentlyk in deze drie zaaken.

andere der voornaamste bedienden, vol-

Voor eerst, dat men hen den Bybel

gens de uytdrukkelyke last harer Edel-

in de lage Maleytscht Taal, die zy alleen

heden, wat dikwils zelf in de Maleytsche Kerk , dat zou zeer veel helpen,

verstaan, moet geven: want zoo men hen
een overzetting in ’t hoog Maleyts geeft.

dat zy niet verstaan, en daar zy geen

om ’er den Inlander, al was ’t maar uyt
schaamte, mede na toe te trekken, dog

moeite om zullen doen om die te leeren

die komen noit daar ; en zy zouden het

verstaan (dat hen ook niet te vergen is

zeer qualyk opnemen, zoo de Predikanten

zoo zal men bevinden , dat alle moeite
en kosten tot voortzetting van zulk een

werk aangewend, te vergeefs zyn, alzoo
’t quaad genoeg is, om den inlander zelfs
iet in dat Maleyts , dat hy verstaat, in

te prenten, en hem dat te leeren,

hen daar over aanspraken

Wil men nu, als een middel om hen
te meer tot het ter Kerk gaan te lokken.
hen een Bybel in de hooge Maleitsche

Taal opdringen, dat zal het regt mid

del, mynes oordeels, zyn, om het vat
P2

den
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den bodem in te slaan ; een zaak, die

heeft. Als hy nu daar van al bevrydt is,

derhalven zeer zwaar, en voor God en en in Amboina blyft, moesten ’er, ten
de menschen onverantwoordelyk is
Om nu buyten ’t reeds aangehaalde
nog nader kennis van die zaaken dezer
Kerk te krygen, dient men te weten,

wat eygentlyk den dienst van een Predikant, hoe groot het getal der Predikan-

minsten tweemaal (en volgens de Kerkenordre hier driemaal) ’s jaars, meer
dan vyftig buyten Kerken en Schoolen.

zoo op de Akelige Gebergten van Leytimor met den aankleve aan dien, als op

de buyten-Eylanden, bezogt werden
’t geen , om de zware regen-sayzoenen Nevens
de gevaamitsgaders hoe groot 't getal der Christe- alhier gemeenlyk in de stille tyd, of in
ren die hy
de
maanden
van
April,
en
October
geuyt te
nen en der Ledemaaten hier is.
De dienst van een Predikant, die nog daan werd, om dat men dan geen regen. staan
heeft.
niet als Nederduytsch verstaat, bestaat nog zulken gevaar van de holle zee en
ten, der Schoolmeesters en der Kerken.

De

Schryver
wyst aan

alleen in des Sondags eens Nederduytsch

wat hier

de dienst

tePrediken,

en eens in de week te Ca-

der Predi-

techizeeren; dog zoo 'er twee zyn, zoo

kanten is werd 'er tweemaal, voormiddags een

winden heeft , hoewel dit altyd geen
vaste streck houd, en my, en anderen,

wel gebeurd is, dat wy midden in zee
door een zware storm overvallen en in

vrye Text, en des namiddags over den groot levens-gevaar gebragt wierden.
Dit werd gemeenelyk tusschen twee
Catechismus gepredikt; dog zeven we-

ken voor Paasschen werden 'er veerthien Predikanten verdeeld; waar van de eene
het Gebergte van Leytimor en de strandKerken, en somtyds ’t Eyland Oma 'er
Een Maleyts Predikant predikt mede nog by, bezoekt, en dan heert die Heer
Sondags, eens; dog, zoo 'er twee zyn, zesentwintig Dorpen voor zyn post, dat
vaste Texten over het Lyden van Christus

verhandeld.

ider eens. Ook werden 'er in de week

in de Maleytsche Kerk Donderdags, Zaturdags, en Sondags, drie avond gebe¬
den door den Oppermeester aan ’t Ka-

steel gedaan, alwaar dan de meeste bejaarden, en jonge lieden (als zy 'er maar
tegenwoordig zyn ) ook wel ondervraagd,

en in de gronden van den Godsdienst geoeffend werden, daar dan een Predikant

immers geen werk van een Man is.
De andere neemd de bezoeking van de

Kerken en Schoolen op de Eylanden
Boero, Manipa, Bonoa, Ceram, Honimoa en Noessa Laoet waar, en deze
heeft negenentwintig Dorpen waar te
nemen, dat nog veel zwaarder, en daar
de reyze nog ongemakkelyker is.
Zoo ’er een derde Taalkundige is, zoo

veeltyds gewoon is by te zyn, en hen
mede over Godsgeleerde stoffen te onder¬

beurt heel zelden.

vragen; dog de meeste tyd ontbreken er
perzoonen, die men ondervragen kan.

tuyg, dat meesten tyd vry slegt is, ensleg

valt die last een derde ligter; maar dat
Die over zee gaat, werd van een vaar-

Met hoe

Buyten dien queekt zulk een Predikant van volk voorzien , om zyne goederen vaartuygen liy de
verscheyde Inlandsche Leerlingen, zoo- over al te dragen. Ook werd hy geherrochten
bergd, en, zoo by daar mede gedient is over zee
in zyn huys aan, die hy zonder iets, dan van vry slegte spyze, na de trant van doen
hun dienst, daar voor te genieten, kost den Inlander, en alles in klapperolie ge- moet.
en kleederen geeft, en welke hy in de braden , verzorgt; maar om het zeker
nen der Koningen en verdere Grooten,

gronden van den Godsdienst dagelyks, te hebben, zoo diend hy wel al het noo¬of wel op zekere vastgestelde tyden, on- digste mede te nemen.
derwyst, om van dezelve met 'er tyd
Die te Land gaat over het Gebergte Hoet
Schoolmeesters ( die dan zoo veel als pleegt 'er in oude tyden te voet na toe met de
LandKrankbezoekers zyn) te maken.
te moeten, daar na heeft men ’er te peerd
togten
De voornaamste en zwaarste post van na toe gereden; dog zedert dat de Hee
gaat.
een Maleytsch Predikant was hier van de Haas de peerden uyt zuynigheyd, en

Tnare

lasten hier
van een

Maleytsch
Predi-

kant.

ouds, en noch, by voorval als 'er een

om de E: Maatschappy van die onkosten

Predikant in een der Naburige Land- te bevryden, en onder andere een voor
voogdyen, 't zy in Ternate, ’t zy in drie en vyf achtste ryxdaalders verkoo¬
Banda stierf, dat hy dan daar na toe pen liet, hebben de Predikanten zelfmoemoest; ten anderen , dat hy, daar ge- ten verzorgen , dat zy een draag-stoel
komen zynde, dan de moejelykste tog- hadden, gelyk ik, en andere, hebben
ten ter wereld, in Ternate nog wel ze¬ laten maken , om daar mede na boven
ventig mylen verre, tot aan’t Eyland toe, op de gevaarlykste stylte, akeligste

Mangindanao, en op Celebes, door vree-

wegen , die men zig verbeelden kan

selyke moerassen en eisselyke bosschen, gedragen te werden, of wilde men ryen in Banda na de Suyd-ooster en Suyd- den, zoo moest hy zig van een peerd ten
Wester Eylanden, met veel gevaar van zynen kosten voorzien.
zyn leven, onlydelyke ongemakken, en
Hy trekt derwaards met een Inlands

niet zonder zeer groote onkosten, te doen Ouderling, die te voet gaat, en hy werd
van
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met reizen met al, dit onmogelyk in

nen, na dat de wegen steil zyn, gedra- eenen dag afdoen kan, en zomtyds wel
gen, en zyn goed hem nagevoerd, heb- twec dagen daar toe van nooden heeft
bende, na gissing, vyftig of zestig man Voor vast moet hy alle dag dan prediby zich, welke yder Dorp hem weer of

ken, en dat derhalven ten minsten zes-

nieuws bezorgen moet, dat dikwils zeer

en-twintig of acht-en-twintig dagen aan
een. Dîc niet voor de vuist konnen

veel mooite geeft, eer men klaar raakt.
Wat zoc

Na dat hy nu in zulk een Dorp geko-

prediken, en hare Predikatien overzet.

men is, vind hy daar alle dag weer op
cikant in nieuw raim zyn werk. Als hy ’s mor

ten, lezen en schryven, moeten gelyk

ieder

een dezelve Predikatie bedienen; dog ik

een Pre-

Dorpver

richt.

gens ten vyf uuren vertrokken zynde
ten zeven of acht uuren in een Dorp

men wel denken kan, zich dikwils van

hebbe, alzoo my dat zeer licht viel, en

komt, gaat hy met zyn Ouderling eerst ik niets schreef, alle dag een andere
stoffe gepredikt, met het overwegen
in de School, waar in vyftig, honderd
en ook wel meer, en minder kinderen van ’t welke ik veeltyds den halven nacht
doorgebragt heb, gelyk ymand wel denzyn.
Alle die kinderen ondersoekt hy naauw- ken kan, die weet wat prediken is, om
keurig, om te zien of de Meester zyn

dat veele van de Meesters en Grooten,

pligt gedaan, en zyn ampt neerstig waargenomen heeft. Men doetze de Cate-

my van ’t eene Dorp na ’t ander volgden, en ik zag, dat dit hen zeer opwekte, dewyl zy dagelyks iets nieuws,

chismus, en andere kleine vragen, mits¬
gaders de Thien Geboden, de Gebeden
en de twaalf Artykelen des Geloofs opzeggen; andere doet men daar na lezen
en zingen, en men ziet wat sy in’t schry-

zoo lang ik op dien tocht was, hoorden
Als nu deze Predikant, met nu er En hoe

dan wat te rusten, twee dagen voor y- daar

me-

de egte.

der Dorp rekent, zoo moet een iegelyk zeer

wei-

ven gevorderd hebben, waar na hy de

van hen ontrent twee maanden iede

noodige, en de al te groote kinderer-

reis, dat is, vier maanden in het jaar vorderd

van de School ontslaat. Eer dit gedaan is,

uit zyn, en dan moet men, na zyn ge

is het wel elf uuren. Tusschen elf en

moed , nog zeggen , dat hy niet veel

twaalf uuren neemt hy die genen, die

verricht heeft : want wat kan het hel-

hunne Belydenis willen doen, aan, makende, tegen dat dit gedaan is, dat alle

pen, dat een Predikant in ieder Dorp
in een gantsch jaar, op zyn best, twee-

de Ledematen in de Kerk by een verga

derd zyn , alwaar hy een gepaste aan
sprail tot haar doet, hoorende, of 'en

maal predikt, en twecmaal catechiseerd:
Immers zeer weinig, en ondertusschen
moet hy daar voor zulke droevige tog-

eenige geschillen of redenen zyn, om y-

ten doen.

mand van ’t Avondmaal af te houden

nig ge

werd

Ook komen de Meesters aan ’t Kasteel, en daar een Predikant legt, alle

Soo 'er geringe geschillen zyn, die doer
hy met zyn Ouderling af. Indien zy te

maand eens op, om onderwezen, en

zwaar zyn, zoo brengt hy die aan den

ondersogt te werden. Dit plagt alle

Kerken Raad; en noodigd ondertusschen.

weck te geschieden , dog is den 104e.
Mai in’t jaar 1703. goedgevonden, al-

wanneer alles in rust is , de oude en
nieuwe Leden, die daar tegenwoordig
zyn, ten Avondmaal. Na de middag

le maand te doen

predikt hy voor die Gemeinte, en be
diend beide de Sacramenten , waar me-

uit de volgende Lyst zien kan) meci

de, al predilet men maar een klein uur

weest, hoewel ’er zes moesten zyn.
Van deze vier nu blyven ’er twee

wel twee uuren henen gaan , doordier
er dik wils veel kinderen, of bejaarden

In ’t gemeen nu zyn ’er (gelyk men
vier, dan vyf of zes Predikanten, hierge-

t’huis, om beide de Kerken aan ’t Ka-

te doopen, en dan twee of drie Formu-

steel waar te nemen , die dan tweemaal

lieren te lezen, en lieden in den Echten

ieder moeten prediken , ten ware cat

staat te bevestigen zyn.
’s Avonds ten zeven uuren is 'er ecn

er, gelyk lange geschied is, maar in een
Kerk gepredikt werd. Dog zeer dik-

groote Catcchizatie van bejaarde en jon-

wils zyn ’er maar drie en twee Predi-

kanten geweest, die dan immers dien
Predikant ondervraagd worden , om te last onmogelyk dragen konnen.
Wanneer de Predikanten vertrokker Wat ei
zien, wat zy gevorderd of veragterd
hebben, waar op de tragen dan ernstig zyn, is de Meester in ieder Dorp ge- gentlyl
in 200
tot hun pligt, en neerstigheid in 't by- woon de gantsche weck door zyn Schoo cen Dort
waar te nemen, en buiten dien Sondags de Dienst
woonen van ’t gehoor van Gods Woord
ge lieden, alwaar zy dan alle door der

en van de Catechizatien, by ’t afwezen een gedrukte Predikatie van 'D. Caron.
of D. Wiltens, de Gemeinte voor t

van de Predikanten , aangemaand wer

den. Dit nu is wel het dagelyks werk

lezen, de Gebeden ordentelyk te doen

van een Predikant; hoewel hy veeltyds met een Psalm, en Zegenwensch te
P 3

schei-

van een

School
meester

en zyn
loon is.
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scheiden, en driemaal ’s weeks op Don-

Twee kannen Hollandsche a¬ƒ16880
zyn, 12. stuivers yder

derdag, Zaterdag, en Zondag, een A¬

vond-Gebed te doen, en de Gemeinte

14-80

f

Drie kannen Lamp-olie, 3
14-80

Ryksdaalder de drie

te catechizeeren.

Hier voor trekt hy, zoo by een groote

Ses Ryksdaalders huishuur

s

maands
School heeft, zes, en zoo by een klein
f17i. 1670
School heeft , vier Ryksdaalders ter Brandhout, twee Ryksdaalders
fS10
’s maands
maand, behalven dat hy gemeenelyk als
het roer van’t schip, of de naaste aan ’t Geen te zamen maakt.
f

1931-12

den Orangkaja , in veel Dorpen, en
voornamelyk op Ceram is : want als 'er

wat te schryven, of na 't Hoofd-Kasteel
bekend te maken valt, dat werd meest

Het getal
der

Hier by de twee lasten Ryst,
30. Ryksd. of72. gl. yder f 144.00
Na versoop ven de vyf eerste jaren werd hy verbeterd 20

door de Meesters gedaan.
Zoodanige Dorpen nu zyn 'er in de
vyftig, daar Meesters in zyn, buiten

gl. ter maand meer. Dus in
aar

5

Schoolen

welke nog een Oppermeester aan't

Vry water , Ryksd. ’s maands f

en der

Kasteel is, die 's Zondags als Voorle-

Dit gelykt wel veel inkomen,
dog, getroud zynde, heeft hy

eestereu.

zer den Dienst doet, in de week op de
Avond-Gebeden past, en nu en dan ook
wel eens na de buiten Dorpen gaat zien,

t van nooden,

2400

1480

f2320¬

De Predikanten plagten bevorens nog

waar voor hy acht Ryksdaalders ter

maand trekt. Zoo plagt 'er ook een op
Honimoa te zyn, maar dat is, uit zuinigheid, al mede den zosten February in
’t jaar 1702. door haar Edelheden afgeschreven, en die is 'er nu in ettelyke ja-

gemist. Had die goede en zuinige Heer

ren niet geweest.

op de Predikanten, het liever op andere

De Dorpen , daar Meesters leggen
vertoonen wy alhier in dese volgende
Lyst, waar in men ’t getal der Meesters,

Ryksdaalder voor ’t leeren van een

Leerling te hebben; dog de Heer Cojett
nam dit D. Bierman in Banda af, en zedert hebben al de Predikanten dit hier

zaken gezogt, en ’t Kasteel Victoria wat

hegter getimmert, het zou de E. Compagnie zoo veel duizenden naderhand

met de namen der Dorpen, Schoolen, niet gekost hebben. Ik zwyge van veel
Christenen, Kinderen, en Ledematen.

andere zaaken, die ik onder my hebbe,

zoo van ieder Dorp, als ’t getal in 't

en maar laat berusten, om niet bitter van
geest te schynen.

geheel, ziet, zynde het eene jaar wat
minder, hêt andere wat meer geweest.
Uit het werk nu, dat 'er te doen valt,

Een Predikants Weduwe trekt,

Het inko¬

en uit het klein getal van Predikanten
van
na zyn dood, eens
) 100 men
een Prcdat 'er doorgaans , tegen zoo grooten Een vadem brandhout alle
kants
getal van Christenen, en Schoolen, gemaand
5 57 120 Weduweest is, kan men zeer licht begrypen, Vier kannen wyn, weerdig ter
we, en
dat dien oegst veel te groot, tegen zoo
maand 4-16-0 dus
12.0 van d’in5
land
kleinen getal van arbeiders, is.
Het in¬
komen

van een
Predi-

kant.

Voor dezen Dienst geniet een Predi-

Kostgeld alle maand 5; Ryksdaalder

kant, ’t zy hy Maleitsch predikt, of

5

niet, evenveel , dan dat de Maleitsche

Ouder-

f 1617400 ling, mits¬
376-80c

gaders
wat een

Predi¬
Predikant voor al zyn reizen, rotzen,
De Inlandse Ouderling, die met den kant , by
onkosten, of ’t afflonzen van zyne kleePredikant mede gaat om de Kerken te zyn
deren, voor ’t zoo menigmaal in’t gekomst
vaar stellen van zyn leven, en ’t verlie- bezoeken, trekt
van BataEen half last Ryst,
via, of
zen van zyne gezondheid door zoo moe-

Vyf-en-twintig pond Vleesch,
Vyf-en-twintig dito Spek,

jelyke togten, twee lasten Ryst meer,

dan de Nederduitsche Predikanten, trekt.

waards
nog

Zeven Flessen Knyp, of Arak.

De soldy van een Predikant bedraagd in’t jaar

der¬

frroo-—

Zyn kostgeld, 10. Ryksdaald.
« ’s maand, dus in’t jaar f298-16-0

trekt.

Ook krygt een Predikant op deze of
gene buiten gemeene reizen , van Bata-

via, en by zyn vertrek derwaards, nog
wel eenige voorraad van wyn, kaarssen,
Zeven kannen wyn ’s maands,
speceryen, enz. buiten. Dog dat is van
ieder; Ryksdaalder, dus f1o0-160
weinig belang, gelyk men hier ziet.
Zeven ponc kaarssen, 214. stuiv.
’t pond, ’s maands, komt f 58 1600
Twee kannen Olyven-olie, 2 2.

gulden ider, dto

f

240001

1168.50

Extract
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Ryskelder, gelyk ook 't Zilverwerk van
Extract uit de Factura van ’t schip de Kerk tot de bediening van ’t Avondmaal behoorende (bestaande in een zilve-

Ysselmonde van Batavia, van
zoodanige Provisien, als er in re schotel, en twee zilvere bekers) en ’t
dezelve, tot Extra Provisie van brood, waar toe de Kerkmeester ’t geld
den Predikant de Hr. Nicolaas geeft, en dat men bakken laat, mede,

Groenewout, verstrekt is.

en men bediend zich daar af in ieder

Dorp tot de bediening van ’t H. AvondAls :

maal.

De Nederduitsche Gemeinte, schoonDe staat

1. Pond gesorteerde Speceryen.

de grootste aan ’t Kasteel, is niet zeerder

12. Kannen Sek-Wyn.

groot , bestaande , buiten den Heer

Ne-

derduit-

sche Ge-

12. dto Fransche Wyn.

Landvoogd, zynen Raad, en de Heeren meinte

10. dto Hollandsche Azyn.

Predikanten, mitsgaders de andere Com- hier.
pagnies Bedienden, en de Borgers met

20. Pond Hollandsche Boter.

hunne vrouwen Ghoewel de Zoldaaten

12 Bos Waskaarssen.

Amboina den 11den Maart 1712.

mede een vry groot gedeelte uitmaken)

na gissing zamen uit ontrent duizend perzoonen, hoewel de helft van dit getal niet
Wanneer een Predikantop een tocht
in de kerk komt.
werd
’er
de
na de buiten-Kerken gaat
De Nederduitsche Ledematen zyn watEn
tot de be-

navolgende Wyn en Brood

diening van het H. Avondmaal vereischt.
Wyn

Voor Ceram.

Hoe vee
Wyn en

men tot

I Ryksd.

ning van
’t Avond-

kelyk bericht, in October en Novem-

1. dto

ber 1708 gedaan.
Aan ’t Kasteel komen van deze In-

2. dto

aan de Tafel.

Leytimor, 30. dto

maal in

Boero, Ma-

nipa, enz.4. dto

Amboina

kannen

Ledema¬
ten.

landsche Ledematen styf twee honderd

toria 7 en

Om nu te zien , hoedanigen bericht

dto

70 Ryksd. 52.

van den staat der Kerken en Schoolen

een Predikant, die de bezoeking waargenomen hecst, gewoon is aan den Heer

den heeft.

Men neemd die Wyn, na dat men die,

Landvoogd , en zynen Raad, over te

op een Ordonnantie des Landvoogds van

geven , hebben wy ’er hier maar een,

den Opperkoopman bekomen heeft, in een tot een voorbeeld, bygevoegd.

DERDE HOOFDSTUK.
y Ericht van een bezoek der Kerken en Schoolen op Leytimor. Passo Baguwala, SoeNaDli, en Thiel, Way, Larike, Alang, Lilyboy, Hatoe, Soya, Hatala,
ko, Kijang, Hockorila, Ema , Leahari , Roeton, Hoetoemoeri, Mardheyka,
Soya beneden, Halong, Noessanivel, Latoehalat, Hative. Korie staat der Kerken, en Schoolen.

Bericht
van een

bezoek
der Kerken en

Rapport van een Visite der Kerken zogten na de middag de Schoole, in wel¬
ke, onder ’t opzigt van den Meester,
en Schoolen op 't Land van Leytimor , zoo aan de overzyde des- Julius de Lima, een getal van 69. kinde-

zelfs, als op t gebergte , geaaan ren by de Rol ; dog van dezelve maar

Schoolen

door den Predikant, Francois Va-

op Leyti-

lentyn, en den Inlandschen Ouder-

mor.

ling, Christoffel Lukassoon , in
de maand October en November
des jaars 1708.

53. tegenwoordig vonden, van welke

14. Zeer wel geoeffend waren in den
schtitzaar.

8. Desgelyks in de kleine Vragen.
14. Die zeer wel lazen.

Pafso Ba¬
guwala.

PWoensdag den 1yden Octo- 12. Die redelyk schreven.
ber vertrokken wy na de Pas

der

zelven

de Lyst van de Meesters en Dorpen ,
zoo als die hier volgt even na myn Ker-

1. dto

gantsch

van nOO-

De Inlandsche Ledematen ziet men in

12. dto

’t Kast. Vic-

de bedie-

schynen ’er zelden zoo veel.

Honimoa 12. dto
Oma

Brood

12. kannen

Brood

over de honderd in getal; dog daar ver-

Baguwala, quamen daar on-

En wat het zingen aangaat, dat wasin

trent de middag aan, en be¬

het gemeen vry wel; maar vonden er
in
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in deze School verscheide , die de een getal van zeven-en-zeventig kindeMeester niet bequamer, dan zy toen

ren , die tot dezelve behoorden; waar

waren, maken kon; alzoo zy niet in van ’er egter maar 70 tegenwoordig wade School verschenen , weshalven wy ren, van dezelve gaven ons
den Orangkay en Meester zeiden, dat

zy bezorgen zouden, dat die kinderen,

12. Veel genoegen in 't beantwoorden
van den schtitzaar; en ook van de

indien dat hare schuld was, volgens ge
woonte in de Schoolen gestraft, en was

het de schuld der Ouders, dat die, door

helft van dien.

49. Beantwoordden de kleine Vragen re-

delyk.
de zorge van den Orangkay, en zyn
12. Waren '’er, die zeer wel lazen; en
Oudsten, tot hun pligt gebragt, of

dat er anders door hen, kennis van dit
vuil bedryf aan de Edele Heer Gouver-

12. Gaven preuven van haar schryven en

zingen, die passeeren konden; en 2.
of 3. die redelyk met een Arabische

neur mogt gegeven werden, om dit

letter begonden te schryven.

quaad voor te komen.

Wy ontsloegen uit deze Schoole drie

Wy ontssloegen niemand hier uit de
jongens, die te groot wierden, en von
den by dezelve deze navolgende Boeken: Schoole, alzoo ’er geen kinderen waren, ontrent welke dit noodig was.

DSen Meester bevonden wy zedig in

1. Oude Brouwerius.
2. Nieuwe Carons Predikatie-boeken.

zyn gedrag, neerstig in zyn dienst, en
onder zyne bewaring deze navolgende

1. Genesis.

6. Catechismen.

Boeken ten dienst van de Kerk, en Schoo¬

3.Nieuwe schtitzaars.

le alhier:

1. Oude dto.
2. Genesis.

4. Djalan Ka Suzga.
2. Psalm-boeken.

3. Carons Predikaatzien.
I. N. T. van Brouwerius.

3. A, B, C. boeken.

1. Heurnius.

3. Borstius dto.

18. schtitzaar.

Den Meester bevonden wy een be- 13. Catechismen.
quaam, en neerstig perzoon, en, vol¬ 12. Djalan Ka Surga.
gens het gene my uiterlyk bleck , wel 14. A, B, C. boekjens.
5. Psalmboeken.

van gedrag te zyn.

Tegen den avond deeden wy de be¬

jaarden by een komen, namen een preu

Daar na onderzogten wy de Schoolkin-

ve van hunne bequaamheid, en voorna-

deren van Thiel, onder opzigt van Mee¬

melyk van de Ledematen aldaar, die wy

ster, Andries Gomes, dewelke veertien

maar redelyk vonden, ernstig tot hun in getal waren, volgens de Rol; dog
pligt aanmaanden, en tegen s morgens maar elf ’er van tegenwoordig. Van de-

daar aan ten Avondmaal noodigden
Op Donderdag den 18den dito, voer

de middag, predikte ik aldaar, bediende
het H. Avondmaal aan de Ledematen na

zelve waren ’er,

11. Die de groote Vragen, heel uit, of
ter helft opzeiden.

het doopen van achtien kinderen; en 11. Die redelyk waren in ’t opzeggen,
en beantwoorden der kleine Vragen.
bevond alle de zielen van dit Dorp in
7.Bevonden wy in't lezen wel , dog
deze navolgende te bestaan.
het schryven maar gemeen; en in het

Mannen
Ledematen
Gemeene Christenen
Kinderen in 7de

Vrouwen

18

20

141

159

42

27

dto buiten J School 55
Doopkinderen.
5.
261

44

Thiel.

Wy ontssoegen ’er hier ook geen, alzoo zy niet in die staat waren ; en bevonden den Meester voor deze tyd, wat
beter in gedrag, dan wy dien bevorens
gevonden hebben; maar in opzigt van

254

zyn onderwys, bleek ons, dat alles re-

261

delyk wel was.

1515
Soeli en

gemein slegt in 't zingen.

Na de middag vertrokken wy na het

De Boeken, die wy hier bevonden tot

den Godsdienst en de Schoole te behoo¬
ren, waren deze :

Dorp Soeli, alwaar kort na-onze komst

4. Carons, dog 2. verrot.
Wy bevonden in dezelve, onder het I. N. T. van Brouwerius, desect.
opzigt van Meester Jan Sylvester Piris, 4. Genesis, 2. oud.

in de School traden.

10. Ca¬
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Het zingen was ook niet te veel ; wes-

10. Catechismen, 1. oud.

halven ook uit deze School niemand ont-

9. lchtitzaar, 1, oud.

sloeg; om dat de kinderen nog klein

3. Psalmboeken, dog 1. oud.

genoeg waren, en ook nog wel wat lee-

8. A, B, C. boeken.

ren mogten.

Wy verzogten den Pati, den Meester

Ten zeven uuren’s avonds ondervraag-

den wy de bejaarden, en , voor al, de behulpzaam te zyn, ten einde de absente
Ledematen, zoo van Soeli, als van Thiel, leerlingen, zoo nog afwezig bleven, als
over de gronden van onzen Godsdienst,

den zelven klaagde, dat dik wils geschie-

de, even gelyk wy dat ook tot Soeli geals van ’t laatste, maanden hen allen tot daan hadden, ter School mogten komen,
alzoo het voor de beste Meester onmo-

bevonden die van het eerste Dorp beter-

yver en neerstigheid in het toekomende
aan , en noodigden de Ledematen van gelyk is bequame Discipelen te maken,
beide die Dorpen , tegen daags daar

als zy niet in de Schoole, dan zoo nu

aan voor de middag, tot het H. Avond

en dan eens , komen.

Sen Meester bevonden wy den schranDe zielen tot Soeli behoorende zyn dersten niet, hoewel neerstig, en rede-

maal des Heeren.

lyk wel in zyn dienst; dog vermaanden

deze :

hem zig dagelyks meer en meer te beyMannenVrouwen

Ledematen

Dto buiten dezelve

le, behoorende, waren

148

122

Schoolkinderen

De Boeken, tot deze Kerk, en Schoo-

8

13

Gemeene Christenen

veren.

48

29

33

34

1. N. T. van Brouwerius, dog oud en
versleten

I

Doopkinderen

T216

1. Hournius.

220

1. Caron.

216

5436

2. Ichtitzaar

4. Catechismen.
De zielen tot Thiel behoorende wa-

2A, B, C. boekjens.
4. Djalan Ka Suzga.

ren deze:

1. Psalmboek.
Mannen Vrouwen

Gemeene Christenen
Kinderen in

Op Zaturdag den zosten dito voormid-

4

Ledematen

de

22

22

9

Dto buiten ) Schoolr 9

s

dags ondervraagde ik de bejaarden in 't
gemeen, en in ’t byzonder de Ledema-

4

ten; vond dezelve door de bank maar

redelyk, uitgezonderd een jonge Dogter.

Doopkinderen.

78
42 36

Ursula de Lima genaamd, dewelke ik
hare belydenis af, en, als Lidmaat, volgens gewoonte , in ’t voorhoudenden

Op Vrydag den 1oden dito voor de

drie Vragen, (alzoo haar by zonder wel

hen
middag predikte tot Soeli en bediende geoeffend vond) aannam weshalven
na het doopen van twee kinderen, het alle, en voor al de laatste, ernstig verAvondmaal aan de Ledematen van Soeli toond hebbende, hoe dit alles van hare

en Thiel; en vertrok op de middag na

het Dorp Way , daar wy tegen den a
Way.

vond aanquamen

traagheid in ’t komen tot het gehoor
van Gods Woord, in 't bywoonen
der Catechizatien, en der Avond-gebe-

Ruim een uur na onze komst traden den, toequam, alle dezelve op de kragwy in de School, waar in wy onder het tigste wyze, die my doenlyk was, aanzettende, van dit in het toekomende te
opzigt van Meester Pieter Saleman
een getal van drie-en-vyftig Schoolkin- verbeteren; noodigende daar op de Lederen, volgens de Rol, dog maar negen dematen aldaar tegen na de middag ten
en-veertig 'er tegenwoordig, vonden.
Van dezelve waren ’er

H. Avondmaal.

Des namiddags predikte ik alhier,

doopte tien kinderen, bediende het A14. Die de schtitzaar) opzeiden, zon- vondmaal aan de Ledematen van dit

14. Die de kleine ; der byna te misVragen

sen.

Dorp, welker zielen ik bevond in dit

navolgend getal te bestaan.

8. Die redelyk konden leezen.
5. Die haar schrift vertoonden, het

slegtste, dat nog gezien was.

III. DEEL.

Q.

Man-
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MannenVrouwen
II

12

Gemeene Christenen 118

121

Ledematen
Kinderen in)

de

Dito buiten SSchool

Doopkinderen.

39

14

56

30

’t Getal der zielen vond ik alhier te
bestaan, in de navolgende :
Mannen Vrouwen

2

26

redelyk bequaam man, en stigtelyk van
leven.

Ledematen

185
226

f4II

Dien zelven agtermiddag vertrokken
wy nog van daar na de Pas Baguwala ,

46

53

Gemeene Christenen

329

219

Kinderen in

144

106

de

Dito buiten School
Doopkinderen.

92

101

II

as

622

alwaar wy ’s avonds aanquamen.

622

Zondags den 21sten dito vertrokken

oris

wy des morgens van daar na het Kasteel
Victoria, alwaar wy op de middag aan-

quamen ; na dat wy bevorens besteld

1108

Uit deze Schoole ontssoegen wy tien

hadden, dat die van Alang onze byheb-

Jongens, en zes Meisjens, die te groot

bende goederen zouden komen afhalen,

begonden te werden.

om onze opgelegde Kerk-bezoeking

De Boeken, tot deze Kerk en Schoo-

weer van Larike te beginnen.

le behoorende, zyn deze:

dag ten vier uuren vertrokken wy in ge-

I. N. T. van Brouwerius.

zelschap van den Edelen Heer Gouver-

1. Genesis.

’s Maandags den 22sten dito na de mid-

neur weder van ’t Kasteel, gaven ons 1. Heurnius.
zelven de eere van zyn Wel Edelh, tot
Negri Lima toe uitgelei te doen op zyne

3. Carons Predikatien.
2. Dyalan Ka Surga.

togt na Boero enz.; quamen Dingsdag

3. Psalmboeken.

den 23sten dito ontrent de middag daar

6. Catechismen.

aan; wenschten zyn Wel Edelh. alle be¬ A, B, C. boeken.
denkelyke voorspoed op zyne reize, en
Tegen den avond traden wy, na dat
vertrokken, na dat wy ’s Woensdags
den 2asten in den morgenstond zyn Wel wy twee Perzoonen , Joseph Siwlete,
Edelb. hadden zien voorafgaan met zyn en Catharina Pati genaamd, hare bely-

Larike.

Hongi-vloot , na de middag na Larike ; denis , volgens gewoonte, afgenomen
alwaar wy ’s avonds eerst aanquamen.
hadden, ter Kerke, om zoo de bejaarOp Donderdag den 2sten dito predik- den in ’t gemeen, als inzonderheid de
te ik aldaar, en bediende het H. Avond- Ledematen, te ondertasten in hare kennis ontrent de gronden van onze Godsaan vyf Ledematen.

Op Vrydag den 26sten dito wierd ik

dienst ; vond daar een groote schaare ;

genoodzaakt hier , wegens een gezwel dog de kennisse zober voornamelyk in
de Ouden, en in verscheide Ledematen,
in myn mond , waar op voor twee of

drie dagen de koortze volgde, te bly-

’t geen alles uit hare traagheid in 't by-

ven, in hope dat het wat beteren mogt;

woonen der oeffeningen in Gods Huis,

dog, ziende dat het nog al toenam, zoo

(gelyk haar den Meester opentlyk in het

ben ik op Zaturdag den zysten dito na aangezigt zeide voortkomt.
Ik bestrafte hen dierhalven zeer ernAlang. Alang vertrokken, alwaar wy tegen de
stig, belaste den Meester in het toekomiddag aanquamen.

Na de middag bezogten wy de Schoo¬ mende de naamen der afwezige aan te

le , in welke wy onder ’t opzigt van teekenen, en bedreigde hen daar over
Meester, Andries Pesiloehoe, een getal klagte ter behoorlyke plaatze te doen,
van twee honderd en vyftig Schoolkin- vertoonende haar te gelyk hare ondank-

deren ter Rolle, dog daar maar honderd baarheid, zoo aan de Edele Compagnie,
een-en-zeventig 'er tegenwoordig von- die zoo veel onkosten om haar, en hare
kinderen, deed, als aan ons, die ons niet
den; van welke 'er
ontzagen jaarlyks zoo veel moeiten om

55. Die den schtitzaar vaardig opzeiden haarent wille te doen, byaldien wy maar
18. Reciteerden die ten halven.

iets tot den aanwasch van hare kennisse

17. Waren ’er al vry vast in 't beant- konden toebrengen; waar op haar
dan aanmaande dit in het toekomende te
woorden van de kleine Vraagen.
verbeteren; vermits zy, anders hande38. Die zeer wel konden lezen; en vond lende, en in hare oude verkeerde wegen
'er de meesten al vry wol in ’t zingen. voortgaande, niet alleen niemand meer,
dan haar zelven, bedrsegen, en verkor¬
28. Die redelyk schreven.

Sen Meester is een noest, yverig en ten; maar hier na dit alles voor den
Rig-
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Rigterstoel Gods eens zouden moeten
verant woorden; alle het welke wy on-

trent dit stuk ook in de vorige Dorpen.
by ons aangehaald, de Meesters in last ge
geven, en die Ingezetenen der Dorpen
met allenernst dus voorgedragen hebben.
Noodigde daar op alle de Ledematen

Mannen

Ledematen

Vroucwen
26

33

Gemeene Christenen

269

Kinderen in de Schoole

275

113

70

88

86

510

258

Kinderen buiten dito

I

Doopkinderen.

510

aldaar, tegen ’s morgens daar aan , ten

968

Avondmaal.

Zondags den 2Ssten dito predikte ik

Op Dingsdag den 3-sten dito voor de

hoewel zeer onpasselyk zynde , al-

daar voor de middag , doopte agtien middag predikte ik aldaar, doopte agt
kinderen, en bediende het hoog weerdig kinderen, en bediende het H. Avondmaal aan de Ledematen alhier.
Avondmaal.

Liliboy

’s Maandags ’s morgens den zosten ditc

Dingsdags den 3osten dito, ’s morgens

vertrokken wy na Liliboy; alwaar geko¬
men zynde, traden wy ten eersten in de

vertrolken wy na Hatoe, bezogten de

Hatce.

Schoole aldaar, pas na onze komste alSchoole; vonden in dezelve, onder daar, bevonden in dezelve, onder ’t opMeester, Pieter Majari, een wakker en zigt van Meester, Livinus Misquita, een-

neerstig man in zyn dienst, en van een en-negentig kinderen volgens de Rolle,
zeer goed gedrag, honderd en drie-en- dog van dezelve ’er maar twee-en-zestig
tachtig kinderen, voor zoo verre ons by
de Rol bleck , dog maar negen-en-ne-

gentig derzelver daar tegen woordig.

tegenwoordig; van welke wy 'er

21. Bevonden,die den schtitzaar veer-

dig opzeiden, zoo geheel, als ten deelen. En konden de Gebeden ook zeer

Onder de laatste vonden wy 'er

37. Die den schtitzaar ten einde toe,
12. Die denzelven ten halven; en dat al

wel opzeggen.

10. Schreven maar passelyk.
10. Lazen redelyk wel.

vry wel, opzeiden.

15. Die de kleine Vragen beantwoorden;
Het zingen was maar gemeen; en de
37. Zeiden de Gebeden byzonder wel Meester een schikkelyk, neerstig, en
opwaren veerdig in’t lezen, zingen, stigtelyk Perzoon,dog de veerdigste niet
en in ’t schryven, zoo van een Nederduitsche, als Arabische, letter, al re-

delyk, en de laatste beter, dan elders.

in zyne bedryven; ’t geen meer aan zy-

ne natuurlyke gesteldheid, als wel aan

zynen yver, ontbreekt.
De Boeken, tot deze Schoole en KerWy ontsloegen hier uit de Schoole zes ke behoorende, zyn deze:

Jongens, en twee Meisjens; die redelyk

bequaam, en al vry groot waren, zoo

dat het niet wel langer diende uitgesteld
te werden.

De Bocken, tot deze Schoole en Kerke behoorende, zyn deze:

1. N. T. van Brouwerius.
1. Caron.

1. Heurnius.
9. Ichtitzaar.

1. Genesis,
8. Catechismen.

1. Genesis, nevens i- zecroud enversleten.

2. Psalmboeken.

1. Caron, dito.

4. Djalan Ka Surga.

4. Ichtitzgar.

7.A, B, C. boeken.

3. Catechismen.
1. Djalan Ka Surga.

3. Kitab Zaboer, ofte, Psalmboeken.
6. A, B, C. boekjens.

Wy ontsloegen uit deze Schoole twee
Jongens, die redelyk bequaam, en van
die jaaren waren , datze behoorden ontslagen te worden.

Na de middag begaven wy ons tei
Kerke, alwaar de bejaarden, zoo de gemeene, als de Ledematen, ondervraag-

den, en een preuve van hare bequaam-

Na de middag onderzogt ik de bequaamheid der bejaarden en der Lede-

maten in het byzonder, die ik al mede
slegt bevond, om de voorige aangehaal-

de reden; die ik vaststelle, dat, nietteheid namen; dog vonden die slegt, om
de bevorens aangehaalde redenen ; be- genstaande al onzen ernst van vermaninstraften haar crnstig, maanden alle tot

haar pligt aan, noodigden de Ledematen

gen, niet veranderen zal ten goede
maar ten quade wel toeneemen , byalt zy

alhier, tegen daags daar aan, ten Avond-

dien ’er niet eenig ander middel,

maal; en bevonden de zielen alhier in deze
navelgende te bestaan :

onderling overleg met den Kerken-Raaa

by de Agtbare Regeering alleen, ’t zyby
22

alhier,
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alhier, uitgevonden werde, om te ma¬

zelve weinig in getal, meest byzonder

ken, dat deze Ingezetenen op de gezet-

te tyden in Gous Huis, en in de A¬
vond-oeffeningen, komen mogen; alzoo

het den allerbequaamsten Meester anders
onmogelyk is, haar bequamer te maken.
Ik vertoonde dan met veel kragt aan

wel in haar antwoorden, hoewel de ou-

de lieden zeer slegt; alles meest ont-

staande door de natuurlyke traagheid
des geestes, en nalatigheid van de Amboinezen in 't algemeen, om op de ge¬

zette tyden ter plaatze te komen daar
zy meerder kennis zouden konnenkry-

deze Ingezetenen, en voor al aan die gene, die Ledematen waren, hoe het ha¬ gen, gelyk ik haar ook voorhield.

Ik onderrigte haar dan verder3 voor

ren pligt was meer en meer in kennisse
toe te nemen; wel verre van daar, van

zoo verre de tyd dat lyden kon

nam

te veragteren; maande haar met allen aldaar de belydenis af van zekere jonge
ernst daar toe aan, en noodigde de laat- Dogter , Djebel Tammatela-Hitoe geste tegen d’aanstaande morgen ten A¬ naamd, en dat volgens de gewoonte van
onze Kerk; en noodigde de tegenwoor¬

vondmaal.

Woensdags den 3rsten dito ’s morgens dige Ledematen tegen namiddag ten A¬
predikte ik aldaar, doopte zeven kinderen, bediende het Avondmaal aan de

vondmaal.

navolgende te bestaan:

maten Jezu Christi alhier; en bevond
de zielen van dit Dorp te bestaan in de
navolgende onderscheiden perzoonen :

Na de middag predikte ik voor de
daar tegenwoordig zynde Leden, en Gemeente alhier, doopte vyf kinderen,
bevond de zielen van dit Dorp in deze bediende het Avondmaal aan de LedeMannenVrouwen

Ledematen

16

II

Gemeene Christenen

95

103

Kinderen in 't School

71

29

Dito daar buiten

39

52

3

4
199

Doopkinderen.

224

224

Mannen Vrouwen
Ledematen

Gemeene Christenen

17.

24

78

85

31

28

Dito ’er buiten

13

13

Doopkinderen.

3

Schoolkinderen in

54203

149

149

Na de middag vertrokken wy van
daar, en quamen tegen den avond aan 't
Kasteel.

Soya.

Donderdags den 1sten November ver-

trokken wy voor de middag na Soya op
't Gebergte, quamen daar ten tien uu-

2

152.

F3O1

De Boeken, tot deze Kerk en Schoo¬
le behoorende, waren deze :
2. Carons Predikatien.

van Brouwerius.
ren, en bezogten kort na onze komst
I N. T.
de Schoole, in dewelke wy, onder opII. Catechismen.
zigt van Meester, Simon Latoeberoe, een
schikkelyk, zedig, en neerstig borst,

zes-en-zestig kinderen, volgens de Rol,
dog maar zeven-en-veertig daar tegen¬

2. Genesis.;

7. schtitzaar.

4. Psalmboeken.
1. Aldegonde.

7. A, B, C. boekijens.
woordig vonden ; zynde de absente ten
Vrydag den zden dito, vertrokken wy
deelen ziek, en ten deele, doorde nala-

tigheid van hare Ouders, absent.

Hatala,

’s morgens vroeg na het Dorp Hatala,

ondervraagden ten agt uuren de School¬
kinderen, die wy volgens de Rol be24. Die den schtitzaar ten einde toe vonden drie-en-tachtig in getal , dog

Van de tegenwoordige waren 'er

vaardig opzeiden.

6. Die de kleine Vragen, en de Gebe¬
den wel reciteerden.

maar agt-en-veertig al wederom om de
voornoemde reden ’er tegenwoordig te

zyn; genietende haar onderwys van Mee¬

25. Dic zeer wel lazen, redelyk wel ster, Dirk Frans Patti, zynde van een
schreven, en vonden deze Leerlingen zedig, vroom, en zeer geschikt gedrag,
in ’t gemeen, al vry wel geoeffent in en yverig in zyn dienst, gelyk dat bleck
het zingen, ook zelfs tot de kleinste toe. uit de bequaamheid der tegenwoordige
Schoolkinderen, van welke wy 'er geOntsloegen hier uit de Schoole geen vonden hebben
kinderen, alzoo zy nog te klein waren.
Na dat wy de Schoole bezogt hadden,

zoo traden wy ter Kerke, om de be-

30. Die heel veerdig den schtitzaar geheel opzeiden.

jaarden, en Ledematen, in de gronden

10. Die den zelven ten halven opzeiden.

onzes Geloofs te ondertasten, vond de-

13. Die redelyk schreven, en
26. Die

VAN DEN GODSDIENST.
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28. Die den schtitzaar zeer wel en ge-

26. Die heel wel lezen konden, gelyk
zy in’t algemeen ook in ’t zingen

heel uit opzeiden.

ons, na haren ouder, genoegen gaven 11. Die den zelven ten halven, maar
passelyk wel, beantwoordden.

Wy ontsloegen hier een Meisjen ui

19. Die wel bedreven waren in’t lezen,

de School, aangezien dit redelyk geoef

en ook redelyke preuven van haar

fend, en wat te groot was, om langer

schryven gaven; gelyk zy door de
bank ook zeer wel zongen:

in dezelve te blyven.
De Boeken, tot deze Schoole en Ker

Wy ontsloegen uit deze Schoole maar

ke behoorende, bevonden te zyn:

een Jongen, en bevonden de Boeken alhier deze navolgende te zyn:

2. Carons Prédikaatzien.
1. Dito oud.

3. Carons Prédikaatzien.

2. Genesis, Brouwerius.

I. N. T.7

I. N. T. van dito, oud.

Psalmboeken, dog 1, oud.
4. Dankerts Catechtsmen, dog 3. oude.
5.

van Brouwerius.

2. Genesis
5. Catechismen.

9. Djalan Ka Surga.
3. Aldegondc.

9. Ichtitzaar.
1. Aldegonde

6. A. By C. boekjens.

5. A, B, C. boekjens

2. Dito borrekens.

6. Djalan Ka Surga.

6. Psalmbocken.

Ten tien uuren traden wy ter Kerke,

9. Ichtitzaar

om de bejaarden en Ledematen, te on

Uit de Schoole gingen wy na de Kerk,

derzoeken, en te examineeren in de gron-

ondervraagden de bejaarden, en in’t byden en hoofdstukken van onzen Gods
zonder de Ledematen Christi alhier, van
dienst, bevonden dezelve zeer slegt
welke wy die gene, die den schtitzaar
Maanden hen alle tot ywer en neerstigheid
byzonder vaardig,
beant woordden7

aan, onderrigtende haar na tyds gelegen

heid, en noodigden de Ledematen tegen

dog al de ouden byna in ’t beantwoorden van den Djalan Ka Surga zeer ssegt

na de middag ten Avondmaal, gelyk ool vonden. Maanden alle dezelve derhalven
vyf nieuwe Leden, op hare belydenis, aan tot het betragten van vermeerdering
volgens de gewoonte van onze Kerk, in kennisse, en tot meerder behertiging
en Lucretia Lopis, Andjela Alfonso, Mar¬
tha Alfonso, Elisabeth Roewaka, en Chri-

stoffel Toetobori , genaamd, aangenomer

van de zaken des Godsdienst; en noodig-

den de laatste tegen na de middag tot het
H. Avondmaal.

hebben.

Na de middag predikte ik voor de
Na de middag predikte ik aldaar voor Christenen van dit Dorp, doopte vyf

die Gemeente , doopte drie kinderen

bedeelde ’t Avondmaal aan de tegenwoor

dige Leden, en bevond ’t getal der zie
len hier in deze navolgende te bestaan :

kinderen van Nako, en een van Kilang, alhier geboren, en bedeelde het Hoogweer-

dig Avondmaal aan de Ledematen alhier
tegenwoordig

De zielen , tot dit Dorp behoorende,
Mannen Vrouwen

Ledematen

31

45

73

84

Schoolkinderen in

55

28

Dito buiten dezelve

23

29

I

2

Gemeene Christenen

Doopkinderen.

184

bevonden wy in dit navolgende getal te
bestaan :

Mannen Vrouwen
Ledematen

188
184
372

41

80

Kinderen in de Schoole

57

25

Dito ’er buiten

30

42
230

208

Zaturdag den 3den vertrolken wy

438

’s morgens vroeg na het Dorp Nako
traden ten agt uuren in de School, in
welke wy, onder opzigt van den School¬

102

a

Doopkinderen.

208
Nako.

45

Gemeene Christenen

Zondags den aden dito vertrokken

meester, Mattheus Raphael, zynde yve- wy ’s morgens vroeg na het Dorp Ki
rig en neerstig in zyn dienst, en stigte lang; onderzogten, pas na onze komst,
lyk van leven , twee-en-tagtig kinderer de Schoolkinderen, die wy, onder opvolgens de Rol; dog maar zeven-en-ze- zigt van Meester, Laurens de Fretis, een
ventig derzelver aldaar tegenwoordig man, die ik zedert een-en-twintig jaaren
vonden; van welke ’er waren

voor een zedig, en neerstig man gekend,
C3

en

Kilang
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en nu nog dezelve bevonden hebbe; vol

wy ’s morgens vroeg na het Dorp Hoe¬

gens de Rol bevonden acht-en-tachtig korila, begaven ons, ten eersten na onze
aankomst, na de Schoole, in welke wy

kinderen in getal te zyn, hoewel er
maar zestig tegenwoordig waren.
Van de laatste bevonden wy 'er

onder opzigt van den Schoolmeester,
Pieter Heberehoe, zes-en-zeventig kinde-

ren volgens de Rol, dog maar negen21. Die den schtitzaar geheel uit byzon- en-veertig 'er tegenwoordig vonden.
Wy namen een preuve van de neer-

der wel opzeiden.

7. Die

de kleine Vragen maar passelyk stigheid der Leerlingen, en bevonden
onder dezelve

beant woordden.

29. Die de Gebeden vaardig wisten of 12. Die alle de Vraagen van den schtitzaar zeer wel opzeiden

op te zeggen.

12. Die tamelyk lazen, en van dezelve
eenige, die zeer wel schryven konden,

en wat haar zingen betrof, dat was
mede al vry wel.

16. Die de kleine Vragen maar redelyk
wel beantwoordden.

20. Waren 'er, die zig in 't van buiten
leeren der Gebeden oeffenden, en

2. Die heel wel lazen, en ook begonnen

Wy ontsloegen uit deze Schoole gee

te schryven, en redelyk zongen.

ne der kinderen, en bevonden de Boe¬

ken, tot deze Kerk en Schoole behoo¬

Wy ontsloegen uit deze Schoole een
Meisjen, en bevonden, dat ten dienste

rende, deze te zyn:

van deze Kerk en Schoole nog deze Boe¬
1. Oude Heurnius.
2. Genesis

I. N. T.5

ken in wezen waren:

van Brouwerius

I. Heurnius.

2. Carons Predikatien.

I N. T.

5. Dito Djalan Ka Surga.

1. Genesis

6. schtitzaar.

1. Caron

van Brouwerius.

5. Catechismen.

6. schtitzaar.

5. Aldegonde.

2. Djalan Ka Surga.

3. Psalmboeken.

4. Psalmboeken.

9.A, B, C. boeken.

6. Catechismen.

5. A, B, C. boekjens.

3. Dito borrekens.

6. Aldegonde.

Na dat de Morgen-Dienst waargeno¬
men was, traden wy ter Examen van de

Na ’t bezigtigen dezer Schoole tra-

den wy ter Kerke , om de Christenen
preuve van hare bequaamheid in de gron- in ’t gemeen, en in ’t byzonder de Le-

bejaarde Christenen alhier, namen een
den van onzen Godsdienst; bevondenze

dematen aldaar, in opzigt van hare ken-

alle, die den schtitzaar beant woordeden.
zeer wel ; dog die gene, die de oude

nisse van de Leere der Waarheid te ondertasten, waar in wy die alle (uitge

Vraagjens beantwoordeden zeer slegt,

nomen twee) zeer wel geoeffend von-

en ik noodigde de Ledematen alhier te-

den, gelyk ze ons doorgaans op ’t gebergte voorquamen. Ik onderrigtede

gen na de middag ten Avondmaal ;ge-

lyk mede een perzoon op hare belydenis, die Juliana Roepika genaamd is, aan-

haar zoo veel als de tyd van ons verblyf aldaar lyden kon, en noodigde de

tegenwoordig zynde Ledematen tegen
Na de middag predikte ik alhier3 na de middag ten Avondmaal.
doopte zes kinderen , bediende het ANa de middag predikte ik doopte
genomen hebbe

vondmaal aan de tegenwoordige Ledematen, en bevonden de zielen van dit

Dorp het navolgende getal uit te maken

zes kinderen, bediende 't Hoogweerdige
Avondmaal aan de Ledematen alhier, en
bevond ’t getal der zielen van dit Dorp

in deze navolgende te bestaan:
Mannen Vrouwen
Ledematen

Mannen Vrouwen

22

27

Gemeene Christenen

85

21

Kinderen in de School

67

21

Gemeene Christener

Dito 'er buiten

30

2

Kinderen in School

Doopkinderen.

6

zi6

13
70
1

1

Dito 'er buiten

18

X

Doopkinderen.

s

210

1308

Hoekori- Maandags den gden dito, vertrokken
la.

Ledematen

157

21

65

25

33

145

157

f302
Dings-
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Dingsdag den yden dito ’s morgen,

Ema.

127

Woensdags den yden dito vertrokken Leahar.

wy ’s morgens met den dag na het Dorp
Leabari; traden ontrent de middag in de
rust hebbende , wy de Schoole bezog- Schoole, en bevonden in dezelve onder
ten, in welke wy, onder Meester, Josepk opzigt van Meester, Bartholomeus Lopes,

met den dag vertrolken wy van Hoeko-

rila na Ema, alwaar, een uurtje uitge-

Quelto honderd een-en-twintig kinderen, een perzoon maar van gemeene bequaam-

volgens de Rollc, dog ’er maar drie-en heid, en de snedigste niet, twaalf kinnegentig tegenwoordig, vonden; zynde deren volgens de Rol, en ’t getal ook
de Meester door ziekte afwezig. Van volkomen. Van dezelve waren '’er
die gene, die daar tegenwoordig waren.

9. Die den schtitzaar wel,

quamen ’er ons voor

48. Die den schtitzaar geheel uit, by
zonder wel,

11. Die den zelven ten halven opzeiden
10. Die de kleine Vragen redelyk beantwoordeden.

3. Die de Gebeden redelyk opzeiden.
3. Die konden lezen.
3.Die

maar passelyk schreven.

De Boeken, tot deze Kerk en Schoole behoorende, waren deze:

20. Die zeer wel lazen.

26. Van welke ’er vier zeer fraai, en de
meeste andere redelyk wel schreven.

gelyk zy in’t gemeen met het zinger
ons ook veel genoegen gaven; aangezien dat zoo ordentlyk toeging, als ’t

by ons zou koiinen geschieden.
Jongens , nevens twee Meisjens

I. N. Testament van Brouwerius.
1. Djalan Ka Surga.

1. Alaegonde
3. A, B, C. boeken.

Wy ontsloegen uit deze Schooledrie

bevonden , dat de Boeken ,101

1. Genefis.
1. Caron.

en

2. Psalmiboeken.
2. schtitzaar.

die

Schoole en Kerke behoorende, deze na

Wy ontsloegen niemand uit deze

volgende waren:

Schoole; traden, na ’t noodige daar ver-

1. Caron.

rigt te hebben, ter Kerke , en ondervraagden de Christenen, en Ledematen

1. Genesis
6-

alhier over de gronden des Geloofs, be-

Psalmboeken.

vonden dezelve zeer slegt in kennls, by-

Ichtitzaar.

3.

zonder weinig in getal; noodigden de
laatste tegen daags daar aan tot het H.

3. Catechismen.

g. Djalan Ka Surga.
Aldegonde.
10. A, B, C. boekiens.

Avondmaal, en zagen dat ’t getal der
zielen alhier dit navolgende was :
Mannen Vrouwen

Ten tien uuren begaven wy ons na de

Kerk , ondervraagden de bejaardenen

Ledematen

Ledematen van dit Dorp wegens de
voornaamste gronden van onzen Gods-

Gemcene Christenen

Kinderen in School

8

dienst, bevonden dezelve (alleen twet

Dito ’er buiten

2

perzoonen uitgezonderd) zeer veerdig in
’t beantwoorden der zaaken , ja zelf in

Doopkinderen.

f

13

39

29

168

Schriftuur-plaatzen , tot ons groot genoegen, en noodigden daar op de Ledematen tegen na de middag ten Avond

4.
6

1

29

't beveiligen derzelver met verscheide

24

Na de middag vertrokken wy na Roe
ton, ondervraagden ten eersten de kinde

maal.

Roeton.

Na de middag predikte ik alhier, ren dezer Schoole, die wy onder opzigt
doopte tien kinderen, bediende het A¬

van Meester, Francisco Sawaitoe, zynde

vondmaal aan de tegenwoordig zynde een perzoon van redelyke bequaamheid,

Ledematen, en bevond het getal der en gedrag, negen-en-vyftig in getal
volgens de Rol, bevonden , van welke
Mannen Vrouwen
er nogtans maar dertig tegenwoordig

zielen alhier in deze navolgende te bestaan:
Ledematen

Gemeene Christenen
Kinderen in School

Dito ’er buiten
Doopkinderen.

32

27

167

204

78

43

32

36

3
316 313

316
1629

waren. Van dezelve waren ’er

12. Die den schtitzaar redelyk wel opzeiden

Ii. Die dat ten halven deden.
6. Die de Gebeden leerden.

5. Die lezen en schryven konden, beide
maar passelyk.
Uit
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Uit deze Schoole ontssoegen wy een ken, tot deze Kerk en Schoole behoo¬
rende, waren deze :

Jongen, en een Meisjen, en bevonden
dat de Boeken alhier deze navolgende I N. T.
waren :

van Brouwerius.

2. Genefis

1. Genefis.

I. N. T. van Brouwerius, oud en verrot.

1. Heurnius.
3. Caron.
24. schtitzaar.

1. Heurnius.

2. Carons Predikaatzien.

I1. Catechismen.
6. Aldegonde.

5. schtitzaer.

6. Catechismen.

9. Psalmbocken.

2. Djalan Ka Surga.

6. Djalan Ka Surga.

S. A, B, C. boeken.

J. A, B, C. boeken.

6. Dito borrekens.

4. Psalmboeken.

Tegen vier uuren traden wy ter Kerke, ondervraagden de bejaarden en Le-

dematen alhier, vonden die tamelyk geoeffend, dog, die de oude Vraagstukken beantwoordeden, zoo bequaam niet,
als de anderen, en noodigden de laatste
tegen daags daar aan ten Avondmaal.

Donderdags den Ssten dito predikte ik

voor de middag, doopte drie kinderen

van dit Dorp, en een van Leabari, be¬

Vrydags den oden dito , ’s morgens
ondertasten wy de Christenen van dit
voornaam Dorp ontrent de grondstukkeu onzes Geloofs, bevonden die zeer
wel, zoo de gemeene bejaarden, als de
Ledematen, die in ’t gemeen ons byzonder genoegen gaven; waar op wy de tegenwoordige Ledematen tegen na de
middag ten Avondmaal noodigden.
Na de middag predikte ik voor die

diende ’t Avondmaal aan de Ledematen Gemeente, doopte negen kinderen, bevan beide die Dorpen, en bevond, dat diende ’t Avondmaal aan de Ledematen
het getal der zielen van Roeton in deze alhier, en bevond de zielen van dit Dorp

deze navolgende te zyn:

navolgende perzoonen bestond:

Mannen Vrouwen
Ledematen
Gemeene Christenen

60

50

Kinderen in School

40

10

Dito 'er buiten

Doopkinderen.

13

25

15
3

Mannen

Ledematen

o

249

Kinderen in School

123

5O

78

85

Doopkinderen.

5
a71 425

125

Ececr¬

23

263

Dito 'er buiten

125 107

moeri.

22

Gemeene Christenen

Vrouwen

41

1232.

5902

Na de middag ten vier uuren vertrok-

Zaturdag den roden dito ruste wy wat

ken wy na Hoetoemoeri, en bezogten
doe nog de Schoole aldaar, staande onder opzigt van Meester, Daniel Rihata,

een zedig, neerstig, en zeer bequaam
borst.

uit; en vertrokken den 1rden van hier
weer na ’t Kasteel.

Maandags den 1zden dito bezogten wy
de Schoole van Mardheyka, Soys bene-

Mard-

In dezelve vonden wy volgens de Rol Kasteel Victoria, bevonden dat tot dezelhonderd en drie-en-zeventig kinderen,
dog maar honderd en drie-en-dertig daar

tegenwoordig, van welke ’er

49. Die den schtitzaar byzonder veerdig
beantwoordeden.

20 Die de kleine Vraagen zeer veerdig
opzeiden.

64. Die de kleine Vraagen en Gebeden
leerden.

27. Die heel wel , en zommige fraai

neyka,

den, en Halong, gelegen ontrent het Soya,
Halong.

ve, onder opzigt van Meester, Simon

Tempessi, een van de bequaamste Mee¬
sters in’t algemeen, honaerd en zevenen-vyftig kinderen, volgens de Rol, be¬
hoorden , waar van ’er niet meer dan

zes-en-vyftig tegenwoordig waren; meer
door nalatigheid der Ouders, dan der

kinderen, aangezien dezelve haar in het
Bosch tot haar byzonder werk mede ne-

men. Van de hier tegenwoordig zynde,
waren ’er :

schreven.

38. Die zeer wel lezen konden, en wel 9. Die den schtitzaar geheel uit wel,
zongen.

12. Die de mindere Vraagen byzonder
vaardig opzeiden.

Wy ontsloegen uit deze Schoole zes

40. Hielden zig in't lezen der Gebeden

Meisjens, en negen Jongens. De Boe¬

nog bezig, van welke zommige wel,
zom-
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zommige maar passelyk, in ’t opzeg 11. Die den zelven ten deele opzeiden,
even eens zoo.

gen waren.

9. Lazen,

alzoo ze meest nog klein wa

18. Oeffenden zig in 't leeren der Gebe¬

ren, maar redelyk.
den; dog waren al mede zeer slegt.
8. Die redelyk wel, na haren ouderdom, 7. Lazen, zommige wel, dog de meeste

schreven, en was het zingen ook ta-

slegt en voor al de grootste, die ’t

melyk.

best behoorden te lezen. Maar twee
kinderen van den Meester lazen’t Ne-

Wy ontsloegen uit deze Schoole een

derduits fraai.

Jongen en twee Meisjens, alzoo die te f Schreven een redelyke hand, en ga¬
groot waren om langer in de Schoole te
ven met het zingen ons genoegen , 't
er

blyven

De Boeken, tot deze Schoole behoo-

rende, waren deze :

I. N. T. van Brouwerius, oud en versleten.

tyd in de Schoole quamen om verlost te

1. Carons Prédikaatzien.

worden, en den Meester getuigde, dat

13. schtitzaar.

zy in verscheide jaren niet na de Schoole

2. Catechismen.

hadden omgezien; maar dat reeds deden,

2. Djalan Ka Surga.

zoo hebben wy die nog laten blyven in
die staat, om daar van bericht aan de

3. Psalmboeken, dog een versleten.
19. A, B, C. boekjens.

Vergadering te doen

en eerst te

1. Aldegonde.

hooren , wat in zoodanigen zaak, ten

Het getal der Christenen in dit Dorp
bevonden wy te bestaan in deze navol-

dienen gedaan te werden.

gende perzoonen :

Ledematen
Gemeene Christenen

84
594

Vrouwen
100

504

Kinderen in School

230

Dito ’er buiten

316

425

II

21

Doopkinderen.

beste der Schoolen in ’t gemeen , zal

En bevonden

dat de Boeken tot de zelve behoorende,
deze navolgende waren :

Mannen

1190

37

1128
1190

ƒ2318

Na dat wy die Schoole bezogt had-

vel , La-

den , begaven wy ons na die van de Dor-

tochalat,

pen Noessanivel, Latochalat, en Hative,

Hative.

Wy ontsloegen uit deze School een
Jongen, die groot was; daar waren ’er
wel meer dog alzoo die maar voor die

2. Genesis van dito, dog oud.

Noessani-

geen al heel wel ging, en ’t beste van
allen was.

2. N. T. van Brouwerius.

2. Genestis, van dito.
2. Heurnius.

1. Carons Prédikatien.
4. Psalmboeken.
7.A, B, C. borrekens.
20. schtitzaar.

3. Catechismen.

4. Aldegonde.

De zielen dezer Dorpen waren be¬

staande in deze navolgende perzoonen :
Mannen Prouwen

in welke wy, onder opzigt van Meester,

Jakob Tempessi, een zedig, zeer bequaam
en neerstig perzoon, een getal van drie

Ledematen

Gemeene Christenen

33
399

34

353

honderd en zeventien kinderen, volgens Kinderen in School
de Rol, dog maar zes-en-veertig al- Dito ’er buiten
daar tegenwoordig, bevonden , en dat Doopkinderen.

116

40

256

2950

om dezelve reden, die wy van de Schoo-

SII

le zyns Broeders, en van andere bevorens reeds , en ook de voorige Heeren
Predikanten, als bezoekers derzelven, al
by voorige Rapporten, of Kerk-berichten,

2

2
724

811

1535

Aldus dan het werk van onze Visite,
aangehaald hebben. En dat opmerkelyk of Kerk- en School-bezoek, voleindigd
hebbende, zoo meenen wy het nog daarvan Noessanivel alleen negen-en-negentig enboven van onzen pligt te zyn, aan
zyn, van welke ’er maar vier of vyf wa- onze Vergadering in ernstige overweren. Onder die kinderen, die wy daar ging te geven, of het niet sgelyk ’t al-

is, van deze Schoolkinderen moesten er

tegenwoordig vonden,examineerden wy 'er toos ons voorkomt) hoognoodig zy, uitdrukkelyk te overwegen , hoedanig het

10. Die den schtitzaar volkomen uit be¬

werk der Schoolen te herstellen, en wat

hoorden op te zeggen ; dog bevonden middel daar toe, zoo by de zelve, als

die slegt in hare antwoorden.

III. DEEL.

wel byzonder, by bekentmaking van
den
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den staat der zelve aan de Agtbaare gaat, en niet tydig, voor al in opzigt
Regeering alhier, ook by Haar Agt-

van de Ouders (die de meeste schuld

baarheden by onderling overleg van de hier in hebben) gestuit werd, alle de
onkosten, die de Ed. Compagnie zoo mil-

zelve, te beramen; aangezien het by de

daadig ontrent den Inlander doed, te

bequaamste en neerstigste Meester, die 'er

zou mogen zyn, onmoogelyk is, zig vergeefs zyn, en alle de Schoolen in 't
zelven wel te beneerstigen, als de kin- gemeen tot niet loopen zullen.
Om het welke te voorkomen,wy
deren, ’t zy uit eigen nalatigheid, ’t zy
door last van hun Ouders, die hen mede hier over de ernstige beraadslaaging, zoo
in 't Bosch nemen, ’t zy door 't bedrys van den Kerken-Raad, als wel voornavan deze en gene Dorps-Hoofden , (die melyk van de Agtbaare Regeering alhier, (wiens ondersteuning wy hier onhaar, eer zy eens uit de Schoole ontslagen zyn, tot hare Dati betrekken, in trent voor al van nooden hebben, met

plaats van de Ouders , in opzigt van

al die eerbiedigheid en agting, die wy

hare kinderen, tot hare pligt van die beide die Vergaderingen toedragen, ver-

ter Schoole te zenden, aan te maa¬ zoeken; van herten wenschende, dat het
nen) jaren aan den anderen (gelyk ons God behaage hare beraadslagingen hier
voorgekomen is) uit de Schoole ko¬ over, tot eer van zynen Heiligen Naam,
men te blyven, en zig zelven alleen op ten beste der Schoole, en tot verdere
de tyd, dat de Predikant de bezoeking bevordering en opbouw van het Konink-

doed, in de Schoole, en dan in een ryke Christi in deze Gewesten, te zebeklaaglyke onbequaamheid vertoonen; genen.
buiten dat, in gevalle het zoo voort

VIER DE HOOFDSTUK.
Orte Schets van Boero, Manipa, en Bonoa’s Kerken, en Schoolen. Als ook van

ROma, en Cerams deel, daar onder behoorende. En van de verdere Kerken, en
Schoolen van geheel Amboina. En van Honimoa. Het net getal der Meesters , en
der omtoopende Meesters. Het net getal der Inlandze Ledematen, Christenen, Schoolkinderen, en Doopelingen. Instructie voor de Buiten-Opperhoofden in opzigt van
het stuk van den Godsdienst. 't Getal der Krankbezoekers. Instructie der zelve.

Groot gezag, dat zig de Heer Van der Stel aangematigd heeft. Toestaande , dat een
Paapze Kapitcin als Præses boven de Diakenen zat. Het oordeel der Prcdikanten, en
dat van den Schryver, hier over. Brief des Schryvers hier over aan de Heer van
Riebeek; tegen des Schryvers meening door zyn Edelheid uitgelegt. Met verklaring
des Schryvers van zyn waare meening. Die zyn Edelheid niet voldede, om dat zyn

Edelheid , en de Raaden, het anders begrepen. Bedreiging den Schryver door zyn
Edelheid gedaan. Door hem zedig beaniwoord. De zaaken , by den Schryver be-

oogd, wierden zoo bevonden, en ook ten eersten hersteld. Nader bedreiging den Schryver door zyn Edelheid van Riebeek gedaan. Werd door baar Edel-eden belast na

Ternate te gaan. Die dat op een zedige wyze weigerd. Zyn Edelheid doet hem door den

Advokaat Fiscaal voor de Raad van Justitie dagvaarden, om een nader uitleg van zynen Brief van den 25. September ie geven. Terwyl zyn Edelheid zyn cenen Brief van
Mey verborgen hield. De Schryver toondeindelyk voor dezen Raad den Brief van Mey,waar
uit de zelve zien kan, dat hy volslagen onschuldig was. over welken Brief de Raad
zeer verwonderd stond. Waar op de Raad den Schryver van alle verdere uitleg ontsloeg, mits zyn zeggen beëedigende. En den Fiscaal in alle de kosten doemde. Zeld-

zume bekendmaking van haar Edelheden aan dien Raad, die daar op zeer edelmoe-

dig antwoorde. Al het welke voor den Schryver, schoon van zyn onschuld verzekerd,
buiten zyne verwagting zeer gelukkig uiiviel.
C M nu net by een korte Schets de

Korte

schets van T gantsche staat der Ambonsche

met het Eiland Boero, om de West leggende, beginnen.

Kerke te doen zien, zoo zullen wy

Boero,

Manipa,
en Bonoa

’s Kerken

Meesters. Ledema-Gemeene Chri-Doope Schoolkin- Kind. buit. Te za¬
ten.

en Schoo¬

len,
Boero

Manira
Bonoa

tenen.

lingen.

deren.

de School.men.

Henrik Tehoe

17

71

8

26

29

151

Doming. Riri

15

177

f

45

53

295

Jak da Lima

9

324

32

106

Tezamen

61 r

45

17

552.

166

248

67
1063

KORTE
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AARTE

Der Kerken, en Schoolen, op

van Leyt

Meesters.

Plaatzen, ofte

Ledematen.

Julius de

De Pas van BaKorte
staat der

Kerken,
en Schoo

len.

38

300

21

270

Lima.

guwala.
Soeli.

Gemeene Christenen.

Schoolen.

Jan Sylvester Piris.

Thiel.

Andries Gomis.

Way.

Pieter Saleman.

Alang.

Andries Pesiloehoe.

Liliboy.

Pieter Majari.

Hatoe.

Livinus Misquita.

Soya.

Latoeberoe

Hatala.

Dirk Frans Pati

Nako.

Maitheus Raphacl

5)

44

21

239

7

548

19
27

544
108

163
157

27

182

Kilang.

Laurens de Fretis.

176

Hockorila.

Pieter Hebberehoe.

135

Joseph Quelho.

Ema.

59

Leahari.

Bartholomeus Lopis.

10

Roeton.

Francisco Sawaytoe.

20

371
37
101

Hoetoemoeri.

Daniel Ribata

45

512.

Mardheyka,

Simon Tempessi.

67

752

Jakob Tempessi

184

1053

249

4792

Soya,
Halong.

Noessanivel,

Latoehalat,
Hative.

18 Schoolen.

5

18. Meesters.

N. 1)

CT

de Overkust, en ’t Gebergte

mor.

inderen in ’t

Kinderen bui ) Doopkinderen.

School.

69

436

67

7—

1

10

73

86

250

193

183

8

I

174

10

310

18

1108
20

8

422

7

1

100

301

26

66

83

372

53

a¬

58

76

51

121
12

59

7

10

8

1

163

302

6

68

40

177

438
178

5

72.

62

6L9

68

3

10¬

9

156

496

14

317

741

23

1979

495

5

23

14

Primis

Uittrekzel, van
alle de zielen.

ten ’t School.

9O2

1535

2318

Prmi

r

2496

Primis

—

11168

130
Prim

Pri

Fol. 130

AARTE

Van de Kerk- en School-bezoeking op he

onder behoorende ; gedaan door den E

den inlandschen Ouderling, FERDI

Haroeko, in de maand Novembe

en Febru

Meesters.

Plaatzen.

Ledematen.

Gemeene Christenen.

Als ook
van Oma
en Ce¬

rams deel,

daar onder be¬

Kaybobo,

32

360

Jacob de Lima.
Philip Mendez,

10

26

14

102

hooren-

Tano-no ,

de

Piroe.

Willem Pioters-

Hatasoewa,

Joris Rodrigos,

soon,

Kamarien,

Thomas Franssoon

Seroewawan ,

Pieter Pati Ra¬

Tihoelale,

Andries Castanja

Roemakay,

Paul da Lima,

37
8

262

dja,

Oma.

En van de

en Schoo¬

len van
geheel

Amboi¬

266

Pieter Saleman,

73

434

1

114

Wassoe,

Laurens Pais

Aboro,

Bartholomeus Lo-

Holalihoe,

Jeremias Lebitoe,

Karihoe,

Domingos Laurens.

18

pis ,

verdere
Kerken

7

Haroeko

en

Abram Janssoon.

25
21

228

169
177

70

424

301

2680

Samet.

na.

Somma

14

Prmsis

No. 2)

CTLTL
Eu

Eniand Oma, en ’t Beei van Ceram, er
recikant A BrAMUs aArent, nevens

NANDUS SALVADOOR, Radja van

1708., en in de maanden January
iry 1709.

Doopkinderen.

Kinderen in 't

School.

ten ’t School.

Uittrekzel van
alle de zielen.

567

Kinderen bui-

8

68

99

2

9

12

59

29

171

4

22

13

16

8

65

25

438

28

153

38
62

93

26

169

217

6

40

23

7

97

9
2

32

28

58

44

59

44

114

69

I

431
919
204

428

305
303
709

Pr1i

108

814

857

Pri

4758

Poris
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Uit deze Schets van de Kerken, en schen de Predikanten, en Opperhoof¬
Schoolen, ziet men nu het net geta den, geschillen quamen, zoo is ook daar
in, zoo door de Heer Commissaris Hurdt,
der Meesters, zynde twee-en-vyftig.
Buiten deze zyn ’er nog zes omloo- als ook door de Heeren Landvoogden.
Net getal pende Leermeesters,die in de huizen der van tyd tot tyd voorzien, gelyk men dit
Ingezetenen de Slaven onderwyzen , en uit het volgende in de tyd van de Heer

der Mee¬

sters, en daar voor twee Ryksdaalders s maands

omloo¬

ieder trekken, na dat de Prases hart
Ordonnantie onderteekend heeft , waar

pende
Meesters.

van Wyngaayden in’t jaar 1696, zien kan.
Eenige nadere Poincten van instru-

onder dan de Heer Landvoogd teekend,
gelyk wy hier vertoonen.

ctie voor de respective Opperhoofden, der buiten Comptoiren

WINKELIER

zyn , of nog zouden mogen

alwaar Predikanten, geplaatst

Verstrekt aan de omloopende Leer-

werden geplaatst, op het stulvan den Godsdienst, en wat
daar aan verder dependeert.

meesters haar maandelyke soldye

Julius Salampessi

Ryksd

Anthoni Janssoon.

2
2

Laurens Rafel

2

Hendrik Salampessi

VIet tegenstaande, by onze loffelyke Hee-Instructie

Iren Voorzaten, ontrent het oeffenervoor de

van den Godsdienst, en wat daar toe wy- Buiten¬
Opper¬
ders applicabel is , de vereiste ordre reeds hoofden

is gestelt, gelyk te zien is, by de Generale
2

Arnoldus Philipssoon.

Instructie, door den Edelen Heer, Oud-

2

Gouverneur, Anr noni HuxDt, Saliger. stuk

Amboina aan ’t Kasteel Victoria
den 30. Augustus 1709.

Edele Heer LANDVOOGD,
De bovenstaande omloopende Leer-

meesters hebben, volgens gegeven berigt
van den Inlandschen Schoolmeester, haar

dienst wel waargenomen.
FRANCOIS VALENTYN
Syn H. T. PRESES,
ADr. VAN DER STEL.

van het

de dato 25. January 1678. welkers Extract

hier nevens gevoegt is, en bevelen , deswe-

dienst.

gen door deze Hooge Regeeringe van India , by bare successive Missives de dat

2. October 1664. den 29. October 1670.
den 14. February 1692. en 13. January
1693. al mede in Extract bier annex be¬

raamd , boedanig zig de Opperhoofden,
tegens de Eerwaarde Predikanten, en deze laatste wederom tegens d'eerste , zullen

hebben te gedragen , en hoe verre zig een
yder met zyn ampt, en pligt zal hebben

te bemoeyen, zyn ons verscheide klagten, en

oneenigheden te vooren gekomen, resultee-

Net getal De Ledematen ziet men dat zestien inbeelding van een eigen Gezag, en Authohonderd en drie en dertig, de gemeent

landse
Ledema¬

ten, Christenen
School¬

kinderen
en Doo-

pelingen

Christenen dertien duizend twec honderd

riteit, zoo van de eene, als de andere kant

waar door niet anders dan ontstigting, dis-

twintig de Schoolkinderen drie duizend respect van de Character, die een yder
negen honderd en zes en zestig, de kin- ampishalven bekleed , en onverzoenelyke
honderd en negen en zeventig, de Doo-

vyandschappen konnen werden gecauseerd;
zoo hebben wy , om daar in voor het toe-

deren buiten de School drie duizend drie

pelingen voor dees tyd vier honderd vier

komende te voorzien, nodig geoordeeld Ul.

en zeventig, en dus dat deze alle een

deze nadere Poincten van instructie, des-

getal van drie en dertig duizend vyf hon-

wegen te ordonneeren, en voor te schryven

derd een en vyftig Christenen, te zamen

uitmaken, dewelke op andere tyden wel

behoudens de volle vigeur van het geen
hier bevoorens , in de geallegeerde Instru-

tusschen de vier of vyf en dertig duizene

ctie dato 25. January 1678. en de Brieven

zielen komen op te loopen. Een oegft van Haar Hoog Edelen is geordonneerd.
van Christenen, en een getal van Kerken, en Schoolen, over en voor dewelI.

ke vier Prcdikanten (gelyk zy meest) en
zes (zoo zy ’er altyd volkomen, en dan

Gelyk de oeffening van den openbaaren

alle taalkundig, en gezond, waren) veel

Godsdienst is , en blyft van de bezorging

te weinig is, voor al als men te rug

der Predikanten , zoo hebben zy ook het

denkt , wat deze weinige Mannen al opzigt alomme, over de Schoolen, en
werk hier af te doen hebben:
Schoolmeesters onder hun Kerkelyk district.

Vermits ’er nu menigmaal over deze

en gene zaaken van den Godsdienst tus
R 2

van

den Gode

rende uit een al te groote imaginatie, o
der In-

,

in opzigt

Daniel Terkappel

Het
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2.

zyn gezelschap mede te nemen mits dat
alvoorens , de Schoolc na behooren verzien
zy ; dog van het Eiland vertrekkende, en

Het Opperhoofd, een der Schoolmee- als dan een Schoolmeester mede nemende,
sters benodigt hebbende zal den zelven zal zulks het Opperhoofd moeten bekent
vermogen te ontbieden, dog daar af alvoo- gemaakt werden ; gelyk mede de Schoolmeesters, wanneer door de Predikant van

rens kennis aan den Predikant geven, op
dat zoodanigen School, niet ledig blyve,
maar interim door een ander bequaam

hun Plaaizen onthoden werden, en de Fortressen moeten passeeren, zig aan het Op-

perzoon , die den Predikant daar toe zal perhoofd zullen hehben aan te geven.
ordonneeren, waurgenomen werde , zonder

8.

dat egter het Opperhoofd, de reden van
dat opontbod , aan den Predikant zal be¬

Zullen de respective Opperhoofden de

hoeven bekent te maken.

3.

Eerwaarde Predikanten na haar fatzoen

behoorlyk bejegenen, gelyk ook aan de andere kant, de Eerwaarde Predikanten de

Insgelyks, zal den Predikant, een School¬ respective Opperhoofden met fatzoen zulmeester ontbiedende , daar van het Op- len ontmoeten op dat alzoo, alles me:
perhoofd de noodige notificatie doen, zon- liefde , vreede , en eendragt, toegaa ; en

der al mede gehouden te zyn, de redenen de Leere der Zaligheid, zonder ergernissen te geven meer en meer mag wassen , en
daar van te zeggen.
aangroeyen, tot stigting van Gods Kerk,
4.

en bevordering van 't Heilig Euangelium.

Zullende de Opperhoofden respectivelyk
Eenig Schoolmeester,na een ander Ter-

van deze onze ordre de Eerwaarde Predi-

ritoir verzoekende te gaan, of varen, zal,

kanten hares, districts communicatie

alvoorens permissie daar toe van het Op-

hebben te geven.

perhoofd te erlangen , schriftelyk bescheid
van den Predikant vertoonen, dat hy zoo

lang kan gemist, en die School inmiddens
behoorlyk verzorgt zal worden.

5.

Onderstond, Amboina aan’t Rasteel
Victoria, adie primo Octob. 1697.

Was getekent,

W. V. WYNGAARDEN.
Extract uit de nadere Ordre voor

traagheid in zyn dienst , of om andere rede-

de Kooplieden , en mindere
commandeerende op de Buiten-

nen, door den Predikant getuigd werd, zy-

Comptoiren en Redouten bin-

ne gagie niet te meriteren, zal zyn Eer-

nen deze Provintie, waar na
hun dezelve, in hare respective
Functien zullen hehben te regu-

Wanneer eenig Schoolmeester3 door

waarde zulks aan het Opperhoofdbe¬

kent maken, die, op desselfs verzoek ge¬
melde gagie zal moeten inhouden, totdat
daar in nader door ons , op het voordragen

van den Eerwaarden Kerkenraad , zal
werden gedisponeert.
6.

leeren, in opzigt van den Gods-

dienst.

Palle Comptoiren, Redouten, of-

Ote Plaarien, daar Poft gehouden
werd, en geen Predikant of Ziekentroo-

ster is, zullen door iemand van de bequaam¬

De Predikanten zelfs in perzoon of by

ste, en bescheidenste Officieren, Chirur-

ziekte, of andere toevalligheden, de Krank-

gyns, of Zoldaten, alle ogtent, en avonden de ordinaire Gebeden voor ’t Volk ozen, de visitens zullende doen, zal het pentlyk gedaan, item de Zondag, en anOpperhoofd gehouden zyn, haar , weer dere onze Christelyke Hoogdagen, stigen wind zulks toelatende, met een bequaam telyk gevierd werden, onder het lezen van
Vaartuig te verzien, invoegen als by de een Predikatie uit Bullingerus, ofte ander
Instructie van den Edelen Heer ANTH. Gereformeert Huis-Postil, beginnende en
Hur dt Saliger, voor de respective eindigende die Handelinge met Lofzangen,
Opperhoofden, der Buiten-Comptoiren, volgens gewoonte onzer Kerken ; alwaar
bezoeker elders naar de omliggende Plaat-

is geordonneerd geworden.

zig het Opperhoofd altoos present

moet laten vinden, niet alleen om hem zel¬

7.

ven, maar ook andere te stigien, en zyn
onderhoorigen, met een goed exempel voor

De Predikant elders gaande zal ver-

te gaan , 't welk hem tot meerder eere en

vermogen den Schoolmeester van daar, in ontzag dienen zal.

Maar
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Maar op Plaatzen, alwaar permanente

vinden , hoedanige kinderen absent zyn, en-

Predikanten, of Krankbezoekers reside-

de zulks noteeren, om ’t zelve wyders de

ren, zal men dezelve, ontrent de oeffenin-

ge van den opentlyken Godsdienst laten begaan , assisterende haar Eerwaarde daar

Kooplieden, onder welke zy bescheiden

zyn, als mede de Eerwaarde Predikanten, daar ten visite verschynende , trou-

in na vermogen, zoo met behoorlyk respect welyk bekent te maaken, zonder inmiddens
hun te geven, als van andere te doen heb- eenige authoriteit over de Meesters te geben, ouder handhavinge van den zelven bruiken, dan wanneer het de nood vereist.
De Comptoiren, of Redouten, waar
publiquen dienst, ten einde die niet eenigzins in veragteringe en veragtinge kome. Christen Kerken , en Schoolen present,
Ende zullen de Opperhoofden ordre of aanhoorig zyn, als Honimoa, Haroeschikken, dat haar Eerwaarde, tot het doen ko, en Manipa, daar verstaat men ook de

der gewoonelyke Visiten over Zee , alloos Opperhoofden der zelve altoos blyven
van bequaame Vaartuigen voorzien mogen Commissarissen over de Huwelyks zaken,
wezen , en varende na Plaatzen, die niet binnen hun district, onder de Inlanderen,
al re veilig geschat werden , zal men hen vallende , nevens iwee uit de bequaamste

een of twee Musquettiers tot lyfsverzeke- Christen Hoofd-Orangkayen by ons te
kiezen, die Ledematen, en, zoo t geschie-

ringe geven, op dat zy alzoo , des te ge¬

ruster bare diensten. mogen uitvoeren.
Maar t en is al van ouds niet in gebruik

den kan, te gelyk Ouderlingen zyn, welke gemelde Commissarissen dan haar te re-

geweest, dat de Eerwaarde Predikanten guleren hebben, na de orde geextraheert
elders heen varen, dan na gedaane commu¬

uit die voor dat Collegie aan ’t Kasteel.

nicatie van haar Eerwaarde voorgenomen van dato 23. January 1657. by den Evertrek aan het Opperhoofd, aldaar zy

Heer JACOB HUSSTAARDT, Sa-

onder bescheiden zyn , aan den welken zy

iger, beraamd en hier nevens gevoegt.

op hunne wederkomst ook bekent moeten ma¬

Onderstond, geextraheert , accordeert,

ken, wat haperinge elders in de Schoolen.
of verslappinge van de frequentatie van
den openbaren Godsdienst bevonden heb-

Amboina, Victoria, ady 2. October
1697.

Was getekend,

ben, om na vermogen zulks te helpen redresseren, ofte onze ordre daar op te ver-

ER. CnipinG, Secretaris.

zoeken.

De Predikanten hebben het opzigt over
de Schoolen alomme onder hun Kerkelyk di-

Men plagt hier in voorige tyden ook ’t Getal

der
strict; dog niet metuitsluitinge van de politi¬ zes Krankbezoekers te hebben; dog nu is
Krankbe¬
que Opperhoofden, welke nevens haar Eer- er (uit zuinigheid al weder op de zaaken

zoekers.
waardc steeds gequalificeert geweest zyn, van den Godsdienst , daar 'er zoo veel
zoo wy hun als nog qualificeren by dezen, duizenden guldens onnoodig van Tim-

tot Curatores over de zelve Schoolen, die meragien, en andere dingen, die wy ozy derhalven dikmaals zelfs in perzoon, en ver slaan, getrokken worden) maar een
onder anderen, zomwylen ook eens op ’t on¬
voorzienste, item nu en dan met den Pre-

dikant te zamen, moeten visiteren , onderzockende, wat de kinderen elke veize ge¬

aan ’t Kasteel, en een op’t Eiland Oma,

en op de verdere Eilanden laat men een
Zoldaat den Godsdienst, als was hy
Krankbezoeker waarnemen.

vorderl hebben, en succellivc toenemen, ook

Wat het werk van een Krankbezoeker

in cas van noodelooze ofte onwettige ab-

is, kan men uit de volgende Instructie

sentie van cenige der zelve Broeders, als

zien.

mede de Orangkayen over den tragen
Kerkgang hunner Onderdanen aanspreeken, bestraffen; en vermaanen, na dat deze slossigheid meriteert, ’t zy veel of wei-

Instructie voor de Krankbezoekers,
zoo bier aan ’t Kasteel, als op de

Buiten Comptoiren, geplaatst.

nig. Ende zoo elders eenige luye of traage
Schoolmcesters gevonden werden, die zul-

1.

len zy na een, of tweemaal bestraffens, in
geval hun niet komen te beteren, uitwer-

pen, mitsgaders andere vlytige en bequame

Ollen de Krankbezoekers gehouden Instructie
Ezyn, by haare respective Sibalterne voorde

Gezellen in de plaats stellen, mits doende Hoofden tragten te bezorgen, dat alle da- zelve.
gen des morgens en 's avonds ter bequamer
daar af rapport aan ons.
De Militaire Commandanten over de tyd en plaatze , de gewoonlyke Gebeden
mindere Redouten, Vestingen, of Posten, met alle zeedigheid en vereiste stigtinge
daar Schoolen ontrent zyn, zullen die ingge¬ werden gedaan, waar toe gebruiken zullen
lyks dikwils guan bezigtigen, en letten of de de Morgen- en Avond-Gebeden agter onMeester op de behoorlyke uur ter Schoolis, ze Catechismus, of ook zoodanige , die

mitsgaders by oplezinge van de Rol onder-

haar na vereisch van tyden, door de EerR 3

waarde
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waarde Kerkenraad zullen werden ter de Schoolieren zelfs exam ineeren van den
meeste tot de minste, der zelver schryven

hand gesteld.

naauwkeurig beoogen, de Rollen der Leer-

2.

lingen nazien of ze met het getal der

presenten zyn over een komende.

Zullen de Krankbezoekers alle Zonda-

7.

gen eenige Kapittels uit het Nieuwe of
Oude Testament, of Predikatien, gemaakt door Gereformeerde Leeraars, den

Zullen te bezorgen hebben, dat de School¬

Volke voorlezen, en ook voor de Predika-

meester een nette Rolle der Ledematen ,

tien, het Gebed voor de Predikatie in de
week, en daar na het Na-Gebed in de
week, gebruiken, en ten minsten twee veerzen uit de Psalmen Davids voor-, ingge¬

zoo der afgestorven, als die nog in t leven
zyn, mitsgaders die jongst op haar belyde-

nisse tot Ledematen zyn aangenomen, onder haar houden, en vcorzigtig bewaren,

lyks ook twee, daar uit na- zingen, beslui- om daar mede de Eerwaarde Predikanten

tende den Godsdienst met Paulus bekende tyd en stond zulks vereischende , te ge¬

zegen. 2Cor. XIII. 13.

rieven, en te konnen dienen.
8.

3.

Zullen, de Krankbezoekers ult het
Wanneer de visite zullen hebben afge¬
Woord Gods in 't particulier den Volken, legt, zullen gehouden zyn, zoo spoedig als
het doenlyk is, een accuraat en net afschrift

die vermaninge van nooden hebben, aan
spreeken, en vermanen, en voornamentlyk
zulken, die op het krankbed leggen, opwekken, troosten, overtuigen na gelegentheid van hare krankheid, en na dat baren
staat zal vereischen.

haarer bevinding en verrigting , item ,

hoe veel jonge kinderen op yder Christen
Dorp te Doopen zyn, aan de Eerwaarde

Kerkenraad ter dezer Stede hebben over
te zenden.

9.

4.

De Krankbezoekers zullen veelmaalen

De Ouders der kinderen in de Christen

Dorpen zullen door de Krankbezoekers
de Schoolen op de Plaatze, daar ze be
scheiden zyn, visiteren, en naauwkeurig agi op het vriendelykst werden verzogt, en aan¬
geven, of door den Schoolmeester alle gesprooken, te weten, die hare kinderen
vereischte neerstigheid werd aangewend, dat dagelyks niet ter School en zenden, datze
de Jeugd in hare dagelykze lessen langs hoe haren yver ontrent voorschreven kinderen,

meer mag vorderen, en toenemen

als tot der zelver beste zynde , gelieven te
beuyyzen , om alzo in de gronden van onzen

5.
De tyd, tot de visiten van Kerk en
Schoolen bestemd, zullen de Krankbezoe-

kers tydig hare Subalterne Hoofden, om
een Vaartuig met behoorlyke scheppers ver-

Christelyken Godsdienst des te beter on-

derwezen te werden.
10.

De Krankbezoekers zullen niet vermo-

zien, beleeft verzoeken, en, ’t zelve hebben- gen eenige Schoolieren van de School-

de bekomen, de visitens op de Christen gang te ontslaan, of speeldagen te geven
Dorpen onder het ressort van haar re- zonder voorgedaane kennisse aan de Eerspective Subaltern Opperhoofd beschei¬ waarde Predikanten.

den, neerstig afleggen en dat alle drit
maanden precies., zonder den Schoolmee-

II.

ster in ’t minste van haare komste te præadIs het de Krankbezoekers ook aanbevoo¬

verteren.

len , dat de Avond-Gebeden, volgens het
6.

gewoon gebruik, des Zaturdags en Zondags
s Avonds met alle stigtinge werden waar-

Zoo baast op de Dorpen zyn aangeko¬

genomen , en de voornoemde Bedestonden

men, zullen zig aanstonds na de School

met hare tegenwoordigheid zelfs by te woonen.

de Zon nog niet ondergegaan zynde , be¬
geven, en aldaar seer scherp en naauwkeu-

12.

rig agt nemen, zoo op des Schoolmeesters
comportement, als mede de gerequireer

Indien eenige verschillen onder de Lede-

de vlyt in ’t waarnemen van zyn Schoo- maten in de Christen Dorpen zyn ontle , zullende als dan zy Krankbezoekers staan, en de Krankbezoexers de zelve
zynde
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1710. gebeurd , dat zyn Ed. op zyn zig de

alle bescheidentheid en vriendelykheid in der

eigen gezag aan zig trok, den Gebed¬

minne voornoemde verschillen tragten by te

doender en Krankbezoeker voor een tyd,
zig
Simon Boitet, buiten kennis van den Ker-

leggen maar, zulks ten gewensten effecte

Hr. Van-

der Stel

niet vermogens zynde te verrigten het in kenraad, uit Amboina aan te stellen, en
haar rapport aan de Eerwaarde Kerken- zoo met een Schip weg te zenden, dat vlak
tegen de beveelen van haar Edelheden
raad bekent maken.
aanliep , die den 13. January 1693. deze
Regeering wel uitdrukkelyk aanschry13.
ven , dat ’t verkiezen en bestieren der

Des Zondags na de middag zullen de

Kranébezoekers aan den Kerkenraad stond,

Maleits-kundige Krankbezoekers in de

onze Christelyke Godsdienst te grooter

en blyven moest, zonder dat de Regeering zig daar mede had te bemoeyen.
Die Man verzogt ons, hem als Krankbe¬
zoeker nu voor eerst by den Heer Landvoogd gemaakt, mede na Batavia gun-

luister en stigting toe te brengen.

stig voor te dragen, dog wy zeiden dat

plaats haarer refidentie zelfs een Maleitse
Predikatie, en wat verder daar toe be¬
hoord , den Volke voor lezen , om alzoo

wy bem zoo niet kenden

mans en Dogters van de Schoolgang ont-

Nog veel verder ging het, dat die
Heer Landvoogd in ’t jaar 1710. onderstond, om aan den Kapitein Jakobus van
den Bussche, het oppergezag over ’t her-

14.

De Krankbezoekers zullen de Jongslagen zynde eenmaal ter week , namelyk

bouwen van ’t Armhuis , dat door de

des Woonsdags namiddags haare voor-

Diakenen alleen gebouwd was, boven

gaande lesse in de Schoolen doen repetce-

ren , in de Zang-kunde haar verder on-

de Diakenen te geven, en dus toe te laten,
dat een Man, die Papist was, als PræsesAange

derwyzen, en dan bezorgen, dat een yder

der Diakenen niet alleen daar zat, maar

matigt

een Zang- of Psalmboek voor zig zelven ook zulken oppermagt beven de Diake- heeft.
uitschryve , om alzoo de Gemeente in t
nen gebruikte , dat zy geen eenen stuiver
zingen te zamen behulpzaam te zyn, en in zyn afwezen vermogens waren uit te
werd zulks verstaan, te weten, des Woons-

dags namiddags by de Krankbezoekers te
komen, zoo lang voornoemde Jongmans en

Dogters ongetrouwt zyn.

geven

De Diakenen hadden hier over aan
den Heer Landvoogd wel geklaagd, maar
wierden niet gehoord; ook klaagden zy
wel aan de Heeren Predikanten, maar

15.

Geen Krankbezoekers vermogen eenige

niemand dorst ’er den Heer Landvoogd
over aanspreeken, om dat zy wel wisten,
waarom hy daar zoo bleef zitten, en dat Toe¬

boetens , wegens verzuim van Godsdienst,

dit om gewigtige zaaken was, daar hy

in te vorderen.

en den Landvoogd veel belang by had

staande
dat een

Paapze

den ; want daar wierd in 't Armenhuis Kapitein

Aldus gedaan en geresolveerd in onze
Kerkelyke Vergadering den 17. Feb.
in’t Jaar onzes Heere 1688.

Wat getekent,
Coen van BrUssEL, s p. t. Præses.

Coen vander Slvis, s. p. t. Scriba.
Caspar. DinckKELS, Ouderling.
Deze Kyankbezoekers , Meesters ,en

getimmerd, en men zei, dat hy het geld
van de balken en andere dingen, die ze
ker Heer daar toe bestelde, en waar o¬

als Præses

boven de
Diakenen

ver den Inlander wel hartelyk klaagde,

zat.

zonder nogtans gehoord te werden op
een andere wyze betaalde, als deDia-

kenen gedaan zouden hebben, en daarom liet men toe, dat zulk een Man ,
als Præses boven den Praeses der Diake-

nen de reekeningen teekende, behalven

Meester Coeliling, of omloopende Meesters,

dat een Papist tegen alle recht en reden

die aan de huizen leeren , werden by

ock als het derde Lit in den Politiquen

den Kerkenraad op goedkeuring van de
Regeering aangesteld, en als een Krankbe-

Raad zat.

zoeker zyn Ordonnantie op een Schip of

Ik was van oordeel, dat dit niet lan- Het oorger te dulden was voor de Diakenen, endeel der

ergens na toe krygt , werd die eerst dat wy Predikanten gezamentlyk den Predikan¬
door den Prases, en daar na door den

Landvoogd daar over behoorden aan te ten,

en

van de

Landvoogd en dus op Batavia eerst door
de Praeses , en laatst door den Hecr

Directeur-Generaal van Indien, geteekend.
't Groot

Het is nogtans onder de Regeering
de Heer Vander Stel, in het jaar

gezag, dat van

spreeken , en dit te stremmen ; dog
noewel wy alle te zamen anders zeer

Schryver,

hier over.

eendragtig waren, nogtans kon ik geen
van myn Broeders beweegen, om dit te
doen.

Dit, en andere zaaken , deden my
ver-
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verdriet in mynen dienst krygen, weshal- pitein als Prajes, boven dsen Praeses van
ven ik om myne verlossing twee jaar aan de Diakenen in hunne Vergadering, zon-

den anderen verzogt, inlassende in een van der dat te beletten, zitten, en teekenen
myne Erieven aan den Heer Opper-Land-

lict

Ik voeg'er hier by , dat ik met myne
decde, om dat ik zyn Edelheid geerne Medebroederen gezamentlyk dit op de

voogd van Riebeck , dat ik dit te meer

zelf spreeken wilde, over zaaken myn zagtste wyze had zoeken te beletten ;
ampt betreffende , die ik aan de pen dog dat ik niemand van haar Eerwaarde
niet vertrouwen wilde, en die myn ge daar toe had konnen bewegen, alzoo
haar Eerwaarde voor nog grooter moeimoed bezwaarden.
Dit schreef ik inde maand Mey 1711,

Brief des

te vrecsden; en dat dit ten deele de re-

en diergelyken Brief ook in September den was, waarom ik verzogt had na Ba-

Schryvers

Heer van
Riebeck :

daar aan; dog daar in schreef ik alleen. tavia te komen, om te zien; of ik die
dat ik zyn Edelheid, over zaaken, die twee zaaken van daar kon doen herstelik aan de pen niet vertrouwen wilde , len, en de reden , waarom ik dat niet

dogtegen

wenschte te spreeken.

hier over
aan de

des

Schryvers
meining

door zyn
Edelheid

Daar over quam ik in’t jaar 1712. of
Batavia, en zyn Edelheid, de Heer van

breeder in dien laatsten, en zelfnietal te
breed in den eersten Brief thoewel daa Die zyn
genoeg in bleek , dat ik op zaa- Edelheid

Richeek eischte zeer bars van my een na-

ken van myn ampt doelde) had willenniet

der uitleg van die woorden, zeggende

stellen, was alleen, om dat ik veel lie

vol-

dede, om
dat zyn

ver mondeling daar over spreken wilde. Edeeid,
behalven dat Brieven bewaard werden,en de
Heer Landvoogd aldaar (zoo by gehoord
had) het niet al te wel met den Inlander en dikwils in verkeerde handen komen. Raaden,
het an-

uitgelegt.

my voor af , dat hy begreep , dat de

aanstelde, waarom dat hy vertrouwde, dat

Zyn Edelheid, dit hoorende, veinsdt

ders be¬

die Landvoogdy in gevaar was, en dat ik ten uitersten hier over verwonderd tegrepen.
zyn , zeggende , dat hy, en de Raaden
zyn Edelheid dit zeggen wilde.
van Indien, dit anders verstonden, en
lk gaf daar op dit zedig antwoord, dat
ik my nooit met zaaken van de Regce dat ik 'er zekerlyk ook iet anders door
verstaan moest, maar dat ik dat nu niet
wülde; dog dat hy my door den Fiscaal Bedreiging door
dat ik niet aangesteld was, om op het dat wel zou doen zeggen.
Men moet vooraf weten , dat, gelyk zyn Edel¬
doen van een Landvoogd te letten, alheid gezoo ik niet weten kon, wat last hy van zyn Edelheid een doodvyand van my,om daan.
zyn meerder had; en nog veel min, de beweegingen over myn Bybel tegen
zeide ik , zou ’t een Predikant voe- de overzetting van zyn Swager D. Leygen, al deed een Landvoogd nog zoc dekkers , even zoo grooten vyand van
qualyk, zig in te laten, om over hem den Landvoogd Vander Stel was, en dat

ring gemoeid had, en dat die buiten de

last der Predikanten waren, behalven

hy dus twee vliegen met eene lap dacht
gesteld was, en dat ik dierhalven daar te slaan, te weten , eerst om ’t verderf

te klagen, vermits daar toe zynen Raad

van dien Landvoogd uit te werken, en
gehad had , om daar over aan zyn Edel- my voor cen verklikker van den Heer
Met ver- heid te schryven; maar dat ik alleen ge- Vander Stel bekent te doen staan , om
zien had op twee zeer onordentelyke dus grond te hebben van hem op myne
klaring
des
zaaken, die in Amboina in trein gebragt getuigenis in de knip te krygen, en zig
Schryvers
waren, en die de Heer Landvoogc aldus aan hem te wreeken ; en aan de
op nooit gedagt, veel min ’t voornemen

van zyne

waare

dulde, daar hy die had behooren te wee-

andere kant, om my daar na den vuilsten

meining

ren.

naam van de wereld , wegens zulk een
daad, te doen krygen, en my dan nog
als een Man, die zig met de zaaken der

Het eerste, zeide ik, is, dat men tegen een besluit, in’t jaar 1708 den 23

January Kerkelyk genomen, en by de Regeering, vlak tegen de beveelen der

Regeering niet alleen goedgekeurd, maar
ook van Stoel afgeleezen, en alomme
bekent gemaakt, dat men geen Lieden,
dan die van den Hervormde Godsdienst,

Heeren Zeventienen, bemoeide , door

den Fiscaal op een goede en vaste grond
te doen aanspreeken , en zoo zyn lust
ook aan my te boeten, al het welke eg-

over kinderen ten Doop zal laten staan,

ter geheel buiten zyn Edelheids gissing

openbaar nu zelf aangaat, en dus gele-

uitviel.

Ik gaf zyn Edelheid op dit zyn voor- Door den
gentheid geeft, dat de Gemeente met
stel tot antwoord, dat haar Edelheden Schryver
ons spotten zal, alzoo men eenen Opperzedig
koopman daarom hadde afgeweerd, zon- my geroepen hadden , om myne woor beantder dat hy over ymand had mogen staan, den uit te leggen. Dat derhalven, ge- woord.
en den volgenden Opperkoopman met lyk yder een uitlegger van zyn eigen
zyn eigen Dogter, tegen die Wet aan, woorden is, ik ook zeggen moest (en
over iemands kind staan liet.

Het tweede, dat men een Paapze Ka-

niet zyn Edelheid, ofte haar Edelhe-

den) wat ik daar door verstond. Dat ik
nooit
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nooit zulks in myne gedagten gehad, en
my nooit ook met zaaken van de Regee-
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welgegronde wyze afssoeg, vermits ik na Terdoor de Heeren Zeventienen niet voornate

ring bemoeid had, nog bemoeyen wilde, Ternate, maar voor Amboina, uitdrukke-

te

gaan.

Die dat

en, al viel ’er by anderen nog zoo veel lyk aangenomen was.
op een
ten laste van mynen Landvoogd , die
Men deed alles, wat men kon, om zedige
wyze.
myn Overheid geweest was, te zeggen, my te doen gaan, en niemand van den
dat ik my nooit inlaten zoude, om iets

Eerwaarden Kerkenraad had de goedheid weigerd.

ten zynen laste te uiten , alzoo ’t myn om een woord voor my , schoon zy
post niet was, my daar mede te bemoe- wisten, dat ik gelyk had , en daar toe
en , buiten dat ik mynen goeden naam niet verpligt was, te spreeken, vreezennooit daar mede zou willen bekladden, de haar Edelheden daar door te verom over myne Overigheid te klaagen,

toornen, (gelyk ik geloove, dat 'er wel

en haar in eenig ongemak te brengen, op mogt gevolgd hebben) maar ik zei
betuigende in alle opregtheid, by myn ook daar vlak uit, dat ik niet zou gaan,
schryven, niet anders, dan ’t geen ik alzoo ik door de Heeren in ’t Vaderland
reeds gezegt had, beoogd te hebben.
voor Amboina, en niet voor Ternate,
De zaaken, by
den

Schryver

beoogd.
wierden
zoo be¬

vonden.

en ook
ten eer-

sten her-

steld.

Men onderzogt naderhand de zaaken,

aangenomen, en dat ik dierhalven be-

waar over ik herstelling verzogt had. reid was om na myn bescheiden plaats,
Men bevondze alle zoodanig, en men of anders ook wel na ’t Vaderland, gedroeg ten eersten van Batavia ook zorg. lyk ik verzogt had, en met die gedagdat 'er (zoo men my berigt heeft) be- ten ook opgekomen was, maar niet om
hoorlyke ordre in gesteld, dat is, dat de naar Ternate te gaan.
Paapze Kapitein geweerd, en die zaak
Zoo ras haar Edelheden zagen, dat ik Zyn Evan den Doop eenigermaaten, (hoewe niet genegen was derwaards te trekken, delheid
zoo niet, als 't behoorde) hersteld wierd, en nog veel minder om den Heer Vanderdoet den
Schryver
t geen daar uit ontstond, om dat de Stel te beschuldigen , lieten zy my O

door den

Kerkenraad van Batavia ontrent dat stuk die zelve Maandag na de middag, als ik Advo

van den Doop met ons verschilde , en

dat in Kerkenraade geweigerd had, door

zelf ook Lutheraanen ten Doop staan

de Bode van den Raad des Gerechts te

liet.

Nader
bedrei-

dreigde my een en andermaal met den Edelheid van Riebeck
Fiscaal, indien ik den Heer Vander Stel uit te leggen.
door zyn

beek ge-

daan.

van Justi-

Nogtans was men met deze mynen vaarden, om de woorden in myn Brief tie dag¬
uitleg niet te vreeden, en zyn Edelheid van den 25. September 1711. aan zyn vaarden

Schryver

van Rie-

-aal voor
de Raad

gen daags daar aan voor dien Raad dag-

ging den

Edelheid

caat Fis-

om een

geschreven, nadernader uitleg van

Toen zag ik al duidelyk , waar het zynen
haperde, en wat de reden was, dat de Brief van
den 25
het zoo begreepen, en dierhalven ik Heeren zulke verkeerde gedagtenge- Septemb.
moest my wel bedenken, en zeggen , maakt hadden, om dat namelyk zyn E- tegeven.
wat ik daar af wist. Een zeggen , dat delheid van Riebeck door zyn drift tegen
niecen beklapte. Ik moest het zooverstaan

hebben, dewyl hy , en alle de Heeren

immers in een Heer van die Rang, en
van dat verstand, niet behoorde te val-

len, en ’t geen zeer ongegrond was.
Ik betuigde zyn Edelheid nogmaals,
dat ik hem in alle opregtheid de waar-

my zoo onvoorzigtig geweest was van
haar Edelheden maar dien Brief alleen,
en niet, gelyk van nooden was, den laat-

sten, en nog een voorigen Brief, dien ik Terwyl
zyn Edelheid in Mey geschreven had zyn Edel¬

heid gezegt had. Ik voegde 'er by, dat en daar men klaar myne meining uit le- heid myn
hy kon verzekerd zyn, dat geen Fiscaal, zen kon, voor te houden, en zoo wel eene Brief
van Mey
nog Regter in de wereld, my kon doen als de andere te vertoonen.
verborzeggen, dat ik nooit gedacht, en daar
Ik verscheen dan , door een Procu- gen hield.
ik my nooit mede bemoeid had, en ver-

zogt zyn Edelheid het daar by te laten,
alzoo ik nooit iet anders, dan ik zyn E-

reur, in dien Raad, en zei, dat ik geen
een woord meer tot nader uitleg van die
Brief te zeggen had, dan ik haare Edel-

delheid nu gezegt had, zou, nog kon heden mondeling, en schriftelyk, reeds
zeggen.

had geantwoord.

Ik zal ’t u dan, zei zyn Edelheid

Men vraagde my naderhand, of ik dan

weer , door de Fiscaal wel doen zeggen.
Ik ging daar op na huis, niet konnende

niets ter wereld meer hier op te berig-

bedenken , wat de Heeren in die ver-

ten had : Ik zei, dat 'er nog eene zaak
was, die ik haar Edelheden, uit eerbied

keerde gedagten mogt gebragt hebben, voor zyn Edelheid, niet had gezegt,

Werd

dat ik in myn Brief politiqus zaaken zou om dat ik altyd gedagt had, dat zyn Ebeoogd hebben.
delheid het zoo ver niet zou hebben laIk hoorde niet meer van dien Brief ; ten komen, dat ik zou moeten zeggen,

door haar maar wierd belast als Predikant na TerEdelhe-

den belaff

nate te gaan, dat ik, gelyk ik bevorens

’t geen zyn Edelheid zeer wel wist, en
t geen zyn Edelheid ook de Heeren

al aangehaald heb, op een zedige en Raaden had moeten zeggen, en zoo wel
III. DEEL.

toonen,
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toonen, als zyn Edelheid dien Brief van Bitter met dat bericht weder, dat zyn
den 25. September getoond had, en dat Edelheid hem niets tegen dien Brief ingeik , nu gedwongen door den Regter, bragt, of altoos niet geloochend had,
dit nu voor haar Agtbaarheden zou oDeSchryver toond
eindelyk

voor deze

Raad de

Brief van zoo wel, als dien van September, te tooMey.

den zelven ontfangen te hebben.

penleggen. Ik zeide dan by geschrifte,
Men ontssoeg my daar op aanstonds Waar op
dat, zoo ’t zyn Edelheid geliefd had, van verder uitleg hier over te geven den Ra-d
dezen Brief, die ik in Mey des zelven men doemde, by eenparigheid van stem den
Schryver
aars geschreeven had , aan de Heeren men, den Fiscaal zoo wel in myne als
van alle
in zyne kosten; dog men eischte van verdere

nen (dat zyn Edelheid had behooren te my, om zyn Edelheid geen verdere deui uitlegging

doen) dat de Heeren Raaden dan klaar

van quaad-spreeken over te laten, dat ik ontsloeg,
mits 2yn
zouden gezien hebben, niet alleen wat zoude beëedigen, dat ik ook waarlyk zeggen
ik ’er mede meende, maar dat ik'er ook op geen politique zaaken gezien had
beëedi-

onmoogelyk door verstaan kon, ’t geen geen ik zeide met een geruste gewisse te gende.
zyn Edelheid haar Edelheden daar van konnen doen, alzoo ik dat nooit in myn
wys gemaakt had, namelyk , dat ik 'er

gedagten gehad had. Van zulken von-

niet anders, dan politique zaaken, en ’t

nis waren zeer weinig of geen voorbeeluiterste gevaar van die Landvoogdy, door den, alzoo dit een doemen van haar E-

konde verstaan , ’t geen ook zy, nu delheden zelf in de kosten was.
misleid zynde, daar door hadden verstaan,
De Fiscaal, die, zoo myn berichtis En den
maar ’t geen haar Edelheden dan 'er on-

mogelyk door zouden hebben konnen

van goede vrienden , die dit zeiden uit Fiscaal in

zyn Edelheids mond te hebben, tegen ale de

Waar uit verstaan. En dewyl zyn Edelheid die
zyn zin, en tegen voorige waarschou-

de zelve

Brief had agter gehouden, die ik zeer

zien kon, wel wist, door wie zy aan zyn Edelheid

dat de

losten

wing, dat hy niets ten mynen laste in

doemde.

die papieren, die men hem gegeven had,

besteld was, en waar van ik een afschrift maar wel veel voorzigtigheid, vond , en
volslagen bewaard had , dat ik die derhalven nu
niet anders te gemoet zag, dan in de
onschuldaar op de tafel van haar Agtbaarheden kosten gedoernd te werden, en die het
dig was nederlei, op dat het dezen Agtbaaren
egter belast was, my te moeten dagRaad gelieven mogt uit beide die Brie- vaarden , verzogt nu zyne, en myne ,
ven onpartydig te oordeelen, of ik niet kosten wederom.
het grootste gelyk ter wereld had, en of
Hy kreegze ; maar haar EdelhedenZeldzaik my wel eeenigermate daar in met zaa- maakten aan den Raad des Gerechts beSchryver

m0 be¬

Over
welke

Brief den

Raad zeer
verwon-

ken van Regeering, en ook anders dan kend , dat zy over zulken vonnis zeer lndma¬
wel met zaaken van myn ampt, en dat verwonderd waren, en in ’t toekomen- king van
naarEdel¬
wel zeer billyk, bemoeid had.
de te gemoed zouden zien, dat men den
Zoo ras de Leden van den Raad dezen Fiscaal, als hy ex officio iemand daagde, heden aan
dien

Brief zagen, stonden zy zeer versteld er niet weer in zyne kosten, en ook in die Raad.
ver hoe een Opper-Landvoogd van van zyn Party, maar zoo zoude doc-

Indien, die regt en geregtigheid by uit-

derd

stek aan allen behoord te handhaven, zoo

stond.

een onvoorzigtig stuk aan een Predikant

men, dat hy maar zyn eigen kosten te
dragen had.

De Raad gaf haar Edelheden hier op

Die daat
doen, en zich zelven, en alle de Heezoo my bericht is) weer dit edelmoedig
ren der Hooge Regeering, zoo maar antwoord, dat zy nooit nalaten zouden op zeer
edclmoc¬
wagen, en ten toon stellen durfde, daar zulken vonnis weer te wyzen, als hen dig anthy by zig zelven immers wel wist en
zoo klaar bleek, als hen nu gebleeken woordde.
vaststellen moest, dat ik zyn Edelheid
was, dat de Fiscaal, of die hem zulks
van het tegendeel zeer licht overtuigen gelast hadden, niet anders voorhadden,
kon, zoo ik daar van een afschrift (dat dan om een eerlyk Man, die volslagen
wel te denken was) mogt bewaard heb- gelyk, en niets misdaan had, maar te
ben.
quellen, en dat het niet billyk was, dat
Men gaf den Fiscaal een afschrift van
een Man, die geen schuld had, en verdien Brief, en hy ging die den Heer van
ongelykt wierd, nog kosten dragen zou.
Riebeck in de Vergadering van haar Elk wil wel bekennen, dat ik, weten-

delheden toonen; dog zyn Edelheid, de, dat ik cen goede zaak had, voor zoo Al ’t vvclke voor
die dit niet verwagt had, had de stoutverre gerust, en in myn gemoed verzeheid niet van te durven loochenen, dat

den

kerd was, dat ik het, zoo my regt

Schryver,

weten, de voornaamste van gantsch In-

verze-

geschoon
ik dien Brief in Mey aan zyn Edelheid schiede , wel winnen zou; maar over
geschreven had, vreezende, met reden, wegende, met hoe Groote Heeren, te van zyn
onschuld

dat ik zyn Edelheid dat zoo wel , en

zoo klaar, zou hebben konnen bewy- diën, ik (schoon onschuldig 'er in
kerd, buibe
zen , dat loochenen daar niet veel aan draaid zynde) te doen, en hoe ik dieten zyn
verwaggeholpen zou hebben.
alle nu, schoon zoo onnoozel zynde,te- ting zeer
Dierhalven quam de Fiscaal, de Heer gen had, zoo vreesde ik, op zyn bestgelukkig
geno¬

uit viel.
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genomen, schoon ik het al won, daar-
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ge, niet te weten, dat ik zyn Edelheid

om ten minsten myne kosten te zullen ooit ergens in de allerminste reden van
moeten dragen, om dat ik niet denken misnoegen heb gegeven, ten ware daar mekon, dat de Raad des Gerichtes , we de, dat ik alleen myne Overzetting des Bytende dat dit vonnis vlak tegen haar Ebels met alle magt, en bescheidenheid
delheden zelfs was, en dat die kosten voort gezet, hoewel ik altyd zyn Swa(gelyk geschied is) uit Compagnies Caf- ger, de Heer Leidekker, zedig, en zeer
sa weer zouden moeten betaald werden,
omzigtig behandeld, en met lof van zyn
het vonnis zoo zou hebben durven uitEerwaarde daar over geschreven hebbe.
spreeken ; dog de tyd heeft het zoo, Zyn Edelheid leefde niet lang ’er na, maar
tot verbaazing van alle, die toen op Ba schreef egter zeer bitter over my na ’t
tavia waren, geleerd. Zy preezen ’t ook Vaderland, en men heeft (zoo ik gelooalle, waren over my verblyd, mispree- ve) de goedheid voor zyn Edelheid gezen zeer het onvoorzigtig doen van de had, van zyn Edelheid te gelooven, en
my noit, dan eens vrugteloos, te hooren,
Heer van Riebeck, en een van zyn Ne
ven was de eerste, die my deze blyde maar om my zeer onbillyk te handelen,
tyding met veel verheuging quam me- en (mogelyk daarom , om dat de Edele
dedeelen, voegende daar by, dat zeker Compagnie door zyn toedoen die dubbele
Heer zyn Edelheid, daags voor de uit- kosten van den Fiscaal dragen moest, die

spraak van ’t vonnis, geraden had, het zyn Edelheid zelf had behooren te dradog daar by te laten , alzoo het zeer

gen) twec kisten van my aan te houden,

waarschynelyk was , dat zyn Edelheid dat ik geenzins verdiend heb, maar wel

het verliezen , en ik zegenpraalen zoude. Dog zyn Edelheid, die in alles on

dat, dat de Heeren myn regt, en ook dat

verzettelyk was, en daar eere in stelde,
van zyn hoofd te volgen , was ’t ook

gekreukt, hadden gelieven te handhaven.

hier in; maar heeft daar mede voor de

myn bestek van Amboina vervoerd, dog

geheele wereld betoond , wat voor een

het was my onmogelyk, om van eene

van haar Edelheden door zyn Edelheid

Dit heeft my wel eenigzins buiten

Heer hy was, my iets doende , dat ik zaak, die Kerkelyk was, te spreeken, of

nooit aan hem verdiend heb, of dat in

ik moest te gelyk van dat gene, dat daar

toe betrekking had, en ’er ook aan vast
ge van een Opper-Landvoogd van In- was, mede handelen, alzoo ik mynen
dien) ook nooit behoorde op te komen, Lezer anders te verre , en na Batavia

de gedagten van een braaf Heer (ik zwy-

en waar over ik den bescheiden Lezer

zou hebben moeten wyzen, om die zaa-

verder zelf oordeelen laat, of het een

uitleg aan myne woorden te geven, en

ken tegen malkanderen te vergelyken,
en na te zien, daar ze door my hier met den
anderen geheel en al in haren zamenhang
afgehandeld, en zoo kort, als ’t ons mogelyk was, voorgedragen zyn.
Na dat wy nu ’t voornaamste, den

dan nog andere , door ’t vertoonen

Godsdienst, en ’t Kerkelyke in Amboina

van mynen eenen Brief, en door ’t agter-

rakende , aangemerkt hebben, hebben

Heer van die rang voegde, om een cerlyk Predikant tot een verklikker van zyn
Landvoogd te maken, en dat zelfs tegen

zyn beter weten aan, met een verkeerde

houden van den anderen , te willen doen
gelooven , dat ik 'er niet anders door

wy noodig geagt hier by deze navolgende Lysten te voegen :

verstaan kon, dan ’t gene zyn Edelheid,

Te weten, een Lyst van de Heeren

en de andere Heeren ook , door zyne

Predikanten , die op Amboina van den

misseiding, daar door verstonden, niet te-

genstaande hy in zyn herte wel beter wist.

beginne af, tot in’t jaar 1722., zyn geweest.

dat ik daar aan onschuldig was, behalven

Een Lyst der Predikanten, die op de

dat ook myn geheel verderf van zoo een

Eilanden Honimoa, en ook van die op

zaak, als zy my tegengevallen had, af-

Oma, gelegen hebben.

hing. Ook past het zoo een Heer iimmers niet een Brief, door my aan zynEdelheid alleen voor hem, en in ’t byzon-

Nog een Lyst van de Predikanten, zoo
als zy alle jaar zyn by een geweest, om

der geschreven, aan anderen, en veel

min in een Vergadering, en dat nog

met zoo quaaden toeleg, te toonen. Een
zaaak , die geen opregt Hollander (ten
waare hy zoo een Brief ten goede, of in

een noodig voorval wilde gebruiken) gewoon is te doen.

daar uit te konnen zien , hoe klein de

meesten tyd, het getal der Arbeiders in
dien grooten oegst geweest is.
Alzoo nu de Kerkenraad van ouds her
uit Predikanten, Ouderlingen en Dia

kenen bestond, zoo hebben wy niet ongevoeglyk geagt de Lysten der twee laatsten hier by te voegen; waar nevens wy

De Heere vergelde zyn Edelheid dit met een letter nog te zeggen hadden ,
nooit, maar vergeve het zyn Edelheid

dat de Diakenen in’t jaar 1690. den 11.

genadelyk; schoon ik opregtelyk betui-

April door den Heer Landroogd de HaaS 2

on
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en den Raad van ons gescheiden, en als nenten, in Amboina gemaakt. En vermits de Commissarissen Politicq mede in

een Vergadering op zig zelven gesteld
die Vergadering zitten, hebben wy 'er
zyn, gelyk zy den 19. Juli daar aan ook
mede een Lyst van hen, zoo verre wy
afscheid van ons genomen hebben.
die bekomen konden, en eindelyk nog
Wy hebben hier ook een Lyst van de

een Lyst van de Krankbezoekers , by-

by reckening jaarlyks-geblekene middelen der Armen, om te doen zien, dat gevoegd; waar mede wy dit Kerkelyke.
die het daar redelyk wel stellen konnen. en de zaaken, den Godsdienst raakende,

Gelyk mede een Lyst van de Propo¬

besluiten.

VYFDE HOOFDSTUK.
Tst der Ambonsche Predikanten. Lyst der Predikanten op Honimoa. Als ook

van de Predikanten op Oma. Lyst der Predikanten van Amboina, zoo als zy
van jaar tot jaar te zamen ’er waren. Lyst der Ouderlingen, en der Diakenen.

Diakony ’s Middelen der Armen op Amboina. Proponenten in Amboina gemaakt.

Politique Commissarissen. Krankbezoekers in Amboina.
LYST der Ambonse Predikanten
in ’t gemeen, die er ooit van
het jaar 1615. tot het jaar 1722.

vantot

Petrus Ongena

1656 1656 obiit

Fredericus Abbema

1656 1656

Joannes a Warmeloo

1656 1656

quam hier weer uit

geweest zyn.

van tot

n 1662 stierf of
Macasser.

1615 1625

Lyst der

Aspar Wiltens

Ambonse

Seb. Dankaarts 1618 1622

Predikan¬
ten.

Adriaan Jakobs-

1622 1622 obiit

zoon Hulsebos.

Jak. Antoniszoon Dub-1623 1625

1658 1662

Banda

Daniel Brouwerius

16571658

Joannes Burum

1657 1658

Idem

16591661

Joannes Brougbron

beldryk.

Rogier Henrikszoon, of1625 1626
ook Rogerius genaamd.
1625 1633 obiit
Jan du Praat
Wouter Melchiorszoon 1626 1632
Vitriarius

Helmichius Helmichii

1631 1634 obiit

Joannes Theod. Heem- 1632 1634

1658 1659
vertrok 1660

Josias Spiljardus

1658 1663

obiit

Jan vander Wee

1658

Cornelius Jansonius

1660 1660obiit

Cornelius Walrant

1661 1663 obiit

Francois Caron

1661 1674

Joannes Sweerdius

1662

Goder van Akendam

1662 1664

1667

Simon de Buck

1664 1668

Justus Henrnius

1633 1638

Cornelius Pais

1668 1670

Jakobus Vertrecht

1634 1636

Simon de Buck

1669 1669obiit

Jakobus Montanus

1669 1675

stede

Marinns Gideonszoon 16351637
van den Houten

Jan Janszoon Priserius
Danicl Sonneveld

1636 1637
1636 1642

Jan Janszoon Priserius

1639 1641

Jan Janszoon Brund

1641 1641

Deed 2. Springtogten, en 1642 1650obiit
was weer hier.

Joh. Claaszoon Bakus

1642 1643

Henrik Pontkasen

1643 1646

Joannes Pontanus

1646 1651

1670 1675 obiit
Isaak Huisman
op de Tern. Kerk-Visite.
Cornelius Rouwenius.
Hubertus de Jager
Albertus Struys

1670 1671obiit
1670 1670obiit

1672 1676
afgezet.

Noach Gerardi
1673 is op de
reize tusschen Batavia en Amboina overleden na den 20.February
1673 1680

Gualterus Peregrinus

1676obiit

1650 1653

Petrus Durant

Petrus Appeldoorn
Philippus de Vriese

1651 1652

Andreas Eldercampius 16751677 obiit

1652 1656obiit

Joannes Bartholomeus al 1676 1678obiit

Daniel Brouwerius

1652 1054

Jakobus Rogerius

1653 1655

Henrik Hartong

Remetus Ringius. In’t 1654 1658obiit
jaar 1650. den 13. Ja¬
nuari uitgekomen.

Englisch

Jakobus van Belle
Jakobus Vosmaar

Cornelius de Leeuw

Zacharias Caheing

1674

1676 1676obiit
1677 1683
1677 1679

1677 1677
ENt.
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laten volgen , dog om geen twee lysten

van 1ot

Cornelius van der Sluys

1678 1678

byna van een en ’t zelve te geven, zeg-

Zacharias Caheing

1680 1680

gen wy alleen, dat deze aan het Hoofd-

Alexander Carpius

1681 1684
1681 1682 obiit

Kasteel Victoria als vaste Predikanten gelegen hebben, uitgenomen de volgende,

Isaac Hellenius

1681 1682

die op Honimoa, en op Oma geplaatst zyn.

Mattheus Hek

1682 1684
1682 1684 obiit

LYST der Predikanten, op Ho-

Carolus Vonk

Rombertus de Vos

Cornelius van der Sluys 1684 1690
Henricus Schoonebeek 1684 1684obijt
Petrus Dix

1684 1685 obiit

Francois Valentyn

1686 1687

a

van

Ogier Henriks

na Banda dog quam weer 1688 1694
1687 1691 obiit
Cornelius van Brusse
Petrus van der Vorm
1689 1698
Nicolaus Hodenpyl

nimoa gelegen hebbende.

RJullus Heurmius

Lyst der
Predi-

1633

kanten,
op Honi¬

van

Jan Jansz. Brund

1690 1691

1ot

1625 1626

tot

moa gele-

gen heb-

1647 1649

Henrik Willem Gordon 1691 1692

1650 1650 obiit

Andreas Lamb. Loderus 1691 1692

Philippus de Vriese

Joannes Stampioen
Abrahamus Feilingius

1692 1693

Joanncs Brougbron
Cornelius Jansonius

1659 1659

1692 1694

Herm. Colde de Horn

1693 1702

Cornelius Walrant

1661 1663 obiit

Petrus Bierman

1692

Banda , quami weer 1699
Christian. Fred. Nucella 1694
Nicolaus Hodenpyl

6930

na

1702

1703 obiit

1694 1698

1660 1660obiit

Joann van den Sweerden 1664 1665

1669 1671

Jacobus Montanus
Albertus Struys

1672 1672

Gualterus Percgrinus

1673 1676

1699 1706 obiit

Joannes ab Englisch

Cornelius Couterier

1694 1694obiit

Cornelius de Leeuw

1677 1078obiit
16781679

Ludovicus de Mey
Thomas van Simey

1696 1700
1701 1701 obiit

Iaac Hellenius
Rombertus de Vos

1682 1684 obiit

Dirk Maartens

quam weer

1681 1682

1701 1709

Petrus van der Vorm

1690 1693

Christianus Poleman

17021711

Abrahamus Feylingius

1693 1694

Abrahamus Parent

1702

Abrahamus Witzonius

Jacobus van der Vorm

Wilheimus Spandauw

Francois Valentyn
Arnoldus Brants

Nicolaus Groenewout

1715

Nicolaus Hodenpyl

1694

1697

1702 obiit

Christ. Fred. Nucella

167,

1701

1703 1708
1708 obiit

Dirk Maartens

1701

1704

Abrahamus Parent

1704 1706

170¬

Dirk Maartens.

1706 1709

1702

1704

1709

1712

1718

1712

1715

Antonius van Brummen 1715
Carolus Georg. Serruus 1715

1716

LYST van de

Predikanten op

Oma geplaatst.
van 101

Engelb. Cornel. Ninaber 1716 1723

Adolf van der Win

Jacobus Renet

1716

Joannes Wenting

1721
1721

Paulus Taats

N. Nicolai.

Oder van Akendam1662 1664

1722

UCorn. Rouwenius

1718

Philippus Capelle

bende.

1655 1656obiit

Jacobus Montanus

Als ook

1670 1670obiit

van de

Predi

1671 1672

kanten op

Albertus Struys

1672 1672
doe weer van 1674 1676

1722

Oma geplaatst.

Cornelius van der Sluys 1675 1678

1723

Nu zouden wy hier op wel een byzondere lyst van die Predikanten, die aan ’t

Cornelius van Brussel

1691 1691 obiit

Herm. Colde de Horn

1694 1697

Ludovicus de Mey.

1697 1700obiit

Hoofd-Kasteel Victoria gelegen hebben,

OUDERLINGEN.
Lyst der
Ouder-

lingen en
der Dia-

kenen.

DIAKENEN.

In’t jaar 1648.

Domingus de Lima.

In’t jaar 1656.

In’t jaar 1656.

Henrik Wynantszoon,

Georgius Everhardus Rumphius,

Domingus Parera.
In’t jaar 1657.
De zelve.

Steven Frederikssoon.

In’t jaar 1658 tot 1660.
Henrik Wynantssoon,

In’t jaar 1657.
De zelve

In’t jaar 1658 tot 1660.

Ba-

Pieter de Graaf,
S 3

Ja¬
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Jacob Pelle.

Barent Janssoon, Borger Kapitein,
Thomas Rodrigos.
Jan Calamina.

In’t jaar 1660. tot 1662. in Sept.

In’t jaar 1660.

Pieter de Graaf, tot den 3. Maart.

De zelve.

Jacob Pelle, Krankbezoeker.

In’t jaar 1662. den 28. Sept.

In’t jaar 1661.

Barent Janssoon, was tot den 12. Junii 1663.

Mattheus Berkman.

Abraham Wittekam.

Willem van Zyll, vervangen door

Thomas Rodrigos, Opper-Inlands Meester.

Adriaan van Lier, den 22. Juli.
Joannes de Cater, den 8. Aug.
In’t jaar 1662. den 28. Maart.

Jan Calamina.

Dietlof. van der Beek.

Nicolaas Spiering, tot den 13. Sept. dat
afgezet is, en doe vervangen door

In’t jaar 1663. den 12. Sept.

Jan Camerik.

Abraham Wittekam, Kapitein.

In’t jaar 1663. den 12. Sept.

Dan vanden Bolk, den 12 Juni dat in Barent

Jan Camerik.

Janssoons plaats, die zick was, gekoren is. Jacob Creuger , Vrymun van Roematiga,
Thomas Rodrigos
den 12. Juni gekoren.
Jan Calamina.

In’t jaar 1664.

In’t jaar 1664.

Abraham Wittekam, tot Feb. dat na Ba- Jan Camerik.
tavia vertrok.

Daniel van den Bolk, tot den 4. Juni, en

Jacob Creuger.

toen vervangen door

Adriaan van Lier, Winkelier, dog, alzoo
Politicq Lid was, vrygekeurd, en op Honimoa, als de I. gekomen den 25. Maart :

op Sweerdii voordragen in zyn plaats.

Francisco Mole, Pati van Sirisorri.
In’t jaar 1665. den 4. Aug.

In’t jaar 1665. en 1666.

Abraham Wittckam, Kapitein.
Jan Camerik, den 26. Mey al.

Jacob Creuger, tot den 20. Juli 1666.

Thomas Rodrigos.

Jan Calamina, den 2. Sept. voor goede

Warnerus Nys, Procureur. Dog vertrok
dit jaar in Juli, vervangen door
Adriaan de Wit.

diensten bedankt, en vervangen door

Don Salvador Janssoon, Pati van Halong.

Van ’t jaar 1666. tot 1668.
In’t jaar 1666. den 25. Aug.
Jan Camerik, vervangen denzelven jaare door Jacob de Jong.
Nicolaas Snyders, Kapitein.

Jacob Creuger, den 20. Juli.
Thomas Rodrigos.

Don Salvador Janssoon.
In’t jaar 1667, 1668, 1669.

In’t jaar 1669. en 1670.

De zelve.

Jacob de Jong.

Dog 1669. Willem van Zyll voor Creuger Jan Poveret.
tot den 11. Mey 1670. Ook Pati Mo¬

le nog, en 'er by gekomen in ’t jaar 1667.
Radja Toehaha. En op Oma Jan Claas-

soon, Mr. tot Caybobo, tot 1672. toe,

dat Jan Claassoon Salamena bedankt is.
In’t jaar 1670. in Juni.

Nicolaas Snyders.

Willem van Zyll, tot den 11. Juli.
Thomas Rodrigos.
Don Salvador Janssoon.

En in Juli van Zyll vervangen door

Pieter de Cok.
De zelve.

In ’t jaar 1671.

Henrik Dam.

In’t jaar 1671.

Jacob de Jong, tot den 8. Aug.
Jan Poveret.
Joannen
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En op Honimoa in Pati Mole ’s plaats , Joannes Moris, van den 8. Aug
Adriaan Malaroeroc , Mr. Titaway.

In’t jaar 1672.

In’t jaar 1672.

Pieter de Cok, vertrok na Batavia.

Jan Poveret, tot Juli.

Hendrik Dame.

Joannes Moris,

Jan Poveret, in Cok ’s plaats.
Thomas Rodrigos.

Thomas van Hommeren , den 5. Juli in
Poveret ’s plaats.

Don Salvador Janssoon.

Op Oma, den 2. Dec. Paulo Hhoekom
van Oma, en Francisco Mole ontslagen.
In’t jaar 1673. in Feb.

In’t jaar 1673.

Henrik Dame, vervangen den 14. Juni door

Joannes Moris.
Thomas van Hommeren, vervangen door

Jan de Ruyter.

Jan Poveret, den 14. Feb. vervangen door

Joannes van Beusecom, van den 14. Juni.

Jan Camerik.

Thomas Rodrigos.

Don Salvador Janssoon.
Op Honimoa den 20. Juni Corn. Pietersz.

In’t jaar 1674

In’t jaar 1674. den 18. Sept.

Joannes van Beusecom, tot Juli, vervan-

Jan Camerik.

gen door

Jan de Ruyter, al in Juni 1673

Henrik Leydelker, den 10. Juli.
Don Salvador Janssoon , den 25. Juni Rogier van Houten.
Thomas Rodrigos, tot zyn dood 10e.
ontslagen.

Jeremias Rodrigos, verving hem.
In’t jaar 1675. tot 1676.

In’t jaar 1675. in Jan

De zelve

Jan Camerik, ontslagen.
Jan de Ruyter.

Nicolaas Snyders, in Camcrik’s plaats.
In’t jaar 1676. en 1677.
Isaac van Thye, tot den 9. Juni 1677.

In’t jaar 1676.
Henrik Dame

Frans Colyn.

Nicolaas Snyders.

Josua Braconier, den 9. Juni 1677.

Jan Calamina.

In’t jaar 1678.

Domingos Queljo.

Josua Braconier.

In’t jaar 1677

Caspar Dinkels.

Henrik Damc, vervangen door
Van Hommeren.

Anthony Erhard, overleden, en den 3.
Mey vervangen door van Thye.
Jan Calamina, Domingos Queljo, en vind
op Oma Jan Claassoon, Meester tot Caybobo weder.

In’t jaar 1678. den 8. April.
aaan Thye, den 9. Mey.
Thomas van Hommeren.

Jan Calamina

Domingos Queljo.
En op Honimoa Cornelis Pieterssoon.

Op Noessalaoet voor Malaroeroe,
Johannes Cayhatoe, Pati Titaway.

In’t jaar 1679. in Feb.
Jan de Ruyter, en Nicolaas Snyders, den

In’t jaar 1679. den 12. Juni.
Caspar Dinkels.
Louis Mignon.

19. Juny.

Jan Calamina, Domingos Quelo.
In’t jaar 1680.

In’t jaar 1680.

De zelve.

Nicolaas Snyders.
Jan de Ruyter.
De zelve Inlanders.

In ’t jaar 1681.

In’t jaar 1681.
Caspar Dinckels.

Frans Colyn.

Christoffel Boudewynssoon Clooster.

Nicolaas Snyders.

De zelve Inlanders.
In ’t

In ’t
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In’t jaar 1682.

In’t jaar 1682.
Caspar Dinkels.

De zelve.

Nicolaas Snyders.

In ’t jaar 1683.
Jochem Engel.

In ’t jaar 1683.

Caspar Dinkels.
Jan de Ruyter.
Domingos Queljo.

aa

David de Fretis.

In’t jaar 1684.

In’t jaar 1684.

De zelve.
Den 14. Juni op Honimoa gekoren

De zelve.

Anthoni Mayassan, Radja Oelat.
En ging de voorige af.

In’t jaar 1685. en 1686. den 14. Feb.

In’t jaar 1685. en 1686.

Henrik Leidekker.

Adriaan Boekchout.

Louis Mignon.

Ambrosius Spelt.

De zelve Inlanders.

In’t jaar 1687. den 20. Aug.

In’t jaar 1667.

Jan Hanssoon Dij

Jan de Ruyter.

Louis Mignon, dog vervangen dit zelve Dirk Rauscher.
jaar door

Caspar Dinkels.
De zelve Inlanders.

Op Oma den 5. Pati, Salvador Janssoon.

Caspar Dinkels, den 1. Juli vertrokken.

In’t jaar 1688.
Dirk Rauscher.

Jan de Ruyter.

Adriaan ’t Hoofd.

In’t jaar 1688.

Matthys Molkman, den 3. Sept.
De zelve Inlanders.

Op Honimoa Anthoni Mayassan.
Op Noessalaoet Joh. Cayhatoe, nog.
In ’t jaar 1689.

In’t jaar 1689.

Matthys Molkman.

Adriaan ’t Hoofd.

Henrik Leydekker.

Hans Groo.

David de Fretis.

Bernhardus de Silva,Radja Soya.
In’t jaar 1690.

Dirk Rauscher.

1690 den 11. Aprll op haar zelven gesteld.
Pieter van der Poort.
II. April
Paulus de Brievings.
gekorenJac. Castanha, Orangkaya Hative
Hans Groo.

Henrik Leydekker.
David de Fretis.

Don Salvador.

In’t jaar 1691. den 3. Sept.

In’t jaar 1691.

Jan de Ruyter, in Sept.

Pieter van der Poort.

Dirk Rauscher.

Paulus de Brievings.

Antoni de Soysa, Radja Noessanivel.
Don Salvador.

Pieter Hoogeboom.

Mattheus Latoepan, Pati Alang.

In’t jaar 1692.

In’t jaar 1692.

Adriaan Boekhout.

Pieter van der Poort, gaat af.

Ambrosius Spelt.

Henrik de Wind.

Domingos Simau, Orangkaya Baguwala. Pieter Hoogeboom.
Domingos Latoemeten, dito van Latoe- Andries Nyendaal.
halat.

Mattheus Latoepan.

In’t jaar 1693.
Ambrosius Spelt.
Bartholomeus Coek, den 24. Aug.
Domingos Latoemeten.

In’t jaar 1693.
Andries Nyendaal.
Hendrik de Wind.

Mattheus Hehoewat , Hoofd van Tawini.

Domingos Uspessi.

Adriaan Kakelaar.

In’t jaar 1694. in Aug verkiez.

Bartholomeus Coek, vertrok den 1. Juni doe
Lodewyk van Barthem, vervangen na den

29. October door Paulus de Brievings.

Frans Colyn.

In’t jaar 1694.den 13. Aug.
Joannes van Brakel.

Henrik van den Berg.
Adriaan Kakelaar.

Mattheus Hehoewat.
Bern-
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Bernhardus de Silva.

Domingos Uspessi.
In’t jaar 1695.

Henr. de Wind, in de plaats van Brievings
Frans Colyn.

Caspar Lopis, Pati van Seylale.
Bernhardus de Silva.

In’t jaar 1696. den 14. Aug.
Ambrosius Spelt.

In’t jaar 1695 den 17. Aug.
Abraham Pieterssoon.
Zacharias Bintang.
Joannes van Brakel.

Henrik van den Berg

In’t jaar 1696. den 14. Aug.
Huybert de Vlieg.

Henrik de Wind.

Ide Haneveld.

David de Fretis, Orangkaya van Ema.

Abraham Pieterssoon.
Zacharias Bintang.

Caspar Lopis.
In’t jaar 1697.
Bartholomeus Cok.
Ambrosius Spelt.

In’t jaar 1697. den 15. Aug:
David Eversdyk.
facob de Roy.

David de Fretis

Huybert de Vlieg.

Domingus Queljo, Radja Kilang.
In’t jaar 1698. den 6. Aug.

Ide Haneveld.

Adriaan Kakelaar.

In’t jaar 1698.
Frederik Twyssel.

Bartholomeus Cok.

Abraham Patras

Zacharias Bintang.
Domingus Queljo.
In’t jaar 1699. den 5. Aug.

David Eversdyk.
Jacob de Roy.

Hans Metsser.

Pedro Lekehenila, Pati van Halong.

Abraham Pieterssoon Meerman.
Fredrik Twyssel.
Abraham Patras.

Zacharias Bintang.

Hans Waas.

Adriaan Kakelaar.

In’t jaar 1700. den 4. Aug.
Hans Groo.

Hans Metsler
Pedro Lekehenila.

Bernhardus de Silva, Radja Soya.

In’t jaar 1699. den 5. Aug.

In’t jaar 1700. den 4. Aug.
Pieter Caddel.

Gerrit Westhoven.

Abraham Pieterssoon.
Hans Waas.

Majassan en Kaybatoe nog op Honimoa en
Noessalaoet.

In’t jaar 1701. den 3. Aug.
Huybert de Vlieg.

In’t jaar 1701. den 3. Aug.
Reynier Harmanssoon.

Hans Groo.

Jacob Castanha, Orangkay van Hative,

Domingus Queljo, Radja Kilang.

Pieter Caddel.

Bernhardus de Silva.

Gerrit Westhoven.

In’t jaar 1702. den 2. Aug

In’t jaar 1702. den 2. Aug.

David Eversdyk

Gerrit Westhoven.

Huybert de Vlieg.
Domingus Queljo.
Isaac Ferdinandus, Orangkay van Latoe-

Everhardus Hidding.
Joannes Michault.

acob Castanha.

hoehalat.

En op Oma, in des overleden, Salvador
Janssoon ’s plaats den 23. Maayt gekoren
Salvador Ferdinandus (alias, Latoe
Roehoe Pessi) Radja Haroeko.

In’t jaar 1703 den 8. Aug.
Hans Metsler.
David Eversdyk.
Mattheus de Fretis.

Isaac Ferdinandus.

In’t jaar 1703. den 8. Aug.
Willem du Rieu, tot den 10. December.
Everhardus Hidding.
Joannes Michault.

Frederik Twyssel, van den 10. December.
Hans Waas.

In’t jaar 1704. den 4. Aug.
De zelve.

In’t jaar 1704. den 4. Dec.
De zelve.

Dog Antoni Mayassan den 25. Febr. overleden zynde, is op Honimoa gekoren

aac Pati Naya, Pati van Itawakka,
en van deze tyd af zouden de Buiten¬

Ouderlingen om de z jaren verwisselen.
In

III. DeeL.

T

In
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In ’t jaar 1705. in Januari.

In’t jaar 1705. den 19. Jan.

Abraham Pieterssoon.

Hans Jacob Wirth.

Hans Nietsser.

Nicolais Macquelin

Mattheus de Fretis.

Fredrik Tvyssel, tot den 13. Octob.

Domingus Queijo.

Hans Waas.

Dei 18. Febr. in Joannes Cayhatoe ’s Jan Louis Munniks, van den 13. Octob.

plaais gekoren op Noessalaoet
Thomas Franssoon, Rcdja Amet.

En voor Salvad. Ferdinandus op Oma,

Joris Latoc-Lori, Pati Carihoe¬

In’t jaar 1706. den 20. Jan.

In’t jaar 1706. den 20. Aug.

Hans Jacob Wirth.

Jan Louis Munniks.

Abraham Pieter soon.

Matthys van Groeneveld.

Domingus Queljo.

Nicolaas Macquelin.
Jacob Castanha, Oraagkaya van Hative. Joannes de Silva, Radja Soya.
En op Honimoa

Thomis Neira Pati Ouw, den 10. Feb.
In’t jaar 1707. den 19. Januari.
Jan Louis Munniks.

In’t jaar 1707. den 19. Jan.

Hans jacob Wirth.
Joannes Michault.

Matthys van Groeneveld.

Jacob Castanha.

Henrik van Hoogstraten.

Mattheus de Fretis

Cornelis Roey

Joannes de Silva.

Noessalaoct

Op

Pati, Pati Abobo.
Op Oma

Salvadoor Ferdinandus, Radja Harocko.
In’t jaar 1708. den 28. Maart.
Abraham Pieterssoon.
Mattlys Groeneveld.

In’t jaar 1708 den 22. Maart.
Henrik van Hoogstraten.
Cornelis Janssoon Mars.

Mattheus de Fretis, Orangkay van Omia Pieter van den Hove.

Christoffel Lukassoon, Pati van Soya.
Antoni Latoepessi, Paii Ihamahoe.

In’t jaar 1709. den 12. Febr.

Matthys van Groeneveld.
Abraham Pieterssoon.
Christoffel Lukassoon.
Henrik Gomis.

Op Oma

Ficter Lopis, Orangkaya van Hatale.

In’t jaar 1709. den 12. T’ebr.
Cornelis Janssoon Mars.
Pieter van den Hoven.

Rlaas Simonssoon Hack.
Pieter Lopis.

Mattheus Hatalabessi, Pati Hoelalihoe.
Op Noessalaoet

Jonas Tapirisa, Pati Abobo.
In’t jaar 1710. den 12. Febr.

Jan Louis Munniks.
Joannes Michault.
Picter Lopis.
Henrik Gomis.

Honimoa,
Hans Latoekari, Radja Oelat.
Op

In’t jaar 1711.
Jan Louis Munniks.
Joannes Michault.
Pieter Lopis
Joannes de Silva.

Op Noessalaoet.

Hermannus Telapoeti, Radja Titaway.

In’t jaar 1710.

Klaas Simonssoon Haak.
Lodewyk Renessc.
Jacob Boon.

Hans Waas.

In ’t jaar 1711.

Klaas Simonssoon Haak, bleef op verzoek
der Diakenen, en des Kerkenraads.

Lodewyk van Renessc.
Jacob Boon.

Hans Waas.

Op Oma.

Michiel Soparana, Radja Samet.
In’t jaar 1712.

Cornelis Janssoon Mars.
Klaas Simonssoon Haak.
Joannes de Silva.
Hans Waas.

In’t jaar 1712.

Henrik 't Hoofd.

Bartholomeus Leydekker, tot Nov. 1713.

Ipert Wouterssoon van Maarhuysen.

Joris Waas.

Op Honimoa.

Adriaan Paoeta, Pati van Tijouw.
DIA-
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maal geproponeerd, en, zoo men hem AmboinDIAKENT S-Middelen van den Ar- liever tot het Predik-ampt gevorderd gemaakt.
had, zou hy mogelyk nooit tot zulken

men in Amboina.

deerlyk einde, van gevierendeeld te wer-

In ’t jaar
Diake¬
ny ’s

middelen
van den
Armen in

Amboi¬
n2.

den (gelyk wy elders bevorens aanhaal-

Ryksd.

1660, in Maart

1660, den 13. Sept.

1768

36 O

1870

13 O

in Sept.
1662, in April.
1663, in Aug.

1512 24O

1665, in Maart.

158¬

37 C

1666, den 2. April.

1971

18 c

1900 29O

1661,

1912

8 O

Ontf: Ryksd. 1014 17 0
Uitgave

den) gekomen hebben.

In’t jaar 1654.
Joannes van der Wec, Proponent alhier,
komt ook in ’t jaar 1658. den 24. Juni
dus trouwende, voor.

In’t jaar 1665.

630 36O

Joannes de Graaf den 13. April (rolgens bekomen verlof van Batavia van

1667, in Juni.

2538 4C

1670, den 5 Sept.

3992

5O

1671, den 31. Aug.
1672, den 9. Juli

4447

30 O

4748

OO
c

haar Edelheden) ondervraagd, en met
eenpaarig genoegen als Candidatus Theo¬

logie door D. vau Sweerden aangenomen,
om weckelyks te proponeeren , welk
Examen in ’t bywezen van D. D. de

1673, den 5. Juli.

5265

1674, in Jan.

5583

6 10

1676, den 4. Aug.

9722

O

derlingen, en Diakenen, Wittecam, Ca-

O

soon, Creuger en Wernerus Nys geschied,

1677, den 3. Maart.

1678, den 6. Juli.

10413
11281

1679, den 20. Sept

II120

2

merik, Thomas Rodrigos, Salvadoor Jans¬
waar op toen door hem ook een verzoek

1680,den 4. Sept.

1150¬

1681

12080 42 O

1685, den 15. Maart

13639

1687

den 10. Sept.

1688.

den 3. Sept.

1689, den 29. Octob.
1691, in Octob.

1692, den 19. Aug

36

1666. als Proponent na Banda, en komt

30

in November des zelven jaars al als o-

13299

39

C

13703

31

C

1693, den 17. Sept.

13926

1694, den 15. Sept.

14538

1695, den 10. Octob.

15096

1696, den 24. Scpt
1697, den 16. Octob.

15222

14429

1698, den 18. Sept.

14652 23

1699, den 10. Sept.

14672

O

1700, den 15. Sept.

14524 32

C

1701.

1703, den 10. Sept.

men na Batavia om zyne verdere bevor-

is toegestaan. Hy vertrok in January

11936 35

1702, den 7. Scpt.

op den 1. Augusty gedaan is, ten einde
dering schryven wilde, ’t geen hem ook

11717

11762

Buck, en Caron, mitsgaders van de Ou-

verleden, voor.

In’t jaar 1671.
24 O
c

Stonden de Heeren Zeventienen aan

L O

3

3541

36

3702

5

13927

de Indische Kerken het maken van Proponenten, en Predikanten, toe.

In’t jaar 1674.
Cornelius van der Sluys wierd den 10.

O

Juli dezes jaars Proponent gemaakt. Hy

C

wierd (na goedkeuring der Regeering
van zyn Examen) door D. Struys onder-

tot

1705, den 28. Feb.

14189

8 O

vraagd, is cenparig zeer loffelyk in zyn

1707, den 28. dito.

14031

46 O

antwoorden bevonden, weerdig gekeurd,

1708, den 9. May.

13878 46

O

1709, den 30. Feb.
1710, den 30. dito.

13426

O

1711, den 30. dito.

39

en kreeg den 27. Augusti zitplaats met

een raadgevende stem; dog met verplig-

4C

ting van, als de Vergadering dat begeer-

12232

34 C

743

22 C

de, op te staan. Hy verzogt den 11.
Juni in’t jaar 1675 alle Zondag te prediken, ’t geen van den Heer Landvoogd,

12825

1712, den 30. dito.

PROPONENTEN
In Amboina gemaakt.

alleen voor de Zoldaaten in ’t Kasteel

toegestaan is. Hy wierd door zyn Ed.
na Haroeko geschikt, gelyk dat ook by
den Kerkenraad zoo goedgevonden is

Hy, en D. Caheyng, zyn den 16. JanIn’t jaar 1653.
Propo¬

IAn Païs , een Inlander, heeft, eer hy

1676. na de Diakenen geplaatst. Men
vond goed hem den 21. Januari, en in
r
November des zelven jaars, op Camarien

nenten in 9 Hhoekom van Hative wierd, menig- te leggen. Den 17. Juni verzogt hy
T2

voor¬
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voorschryvens na Batavia, en quam in 't
jaar 1677, na den 3. Mey weer aan ’t
Kasteel, hebbende zedert zyne verplaat-

POLITIQUE

COMMISSARISSEN.

zing van Camarien in ’t laatste des voorigen jaars tot nu toe om gewigtige rede-

nen op het Dorp Oma gelegen. Hy

Van ’t jaar 1658. tot 1661. wanneer ul-

wierd den 8. April 1678. tot Predikant

timo Juni vertrok.

gevorderd-

A Ntoni van Voorst, die vervangerPolitique

A was van Kapitein Paulus Andries-Commif-

In’t jaar 1675.

sarissen.

zoon Visscher.
In’t jaar 1661.

Zacharias Kabeyng, den 12. Februari

als Krankbezoeker hier in Vergadering Antoni Hurdt, Koopman.

In ’t jaar 1662. den 13 Sept. intrede

verscheenen zynde , wierd bevonden by
zyn Examen, op den 10. Juni voorge

tot 1666

Maximiliaan de Jong

vallen , in de kennisse zoo der H. God-

geleerdheid, als van de Hebreeuwsche en
Griekze Taalen, zeer ervaaren te zyn, in

In’t jaar 1666 den 14. Juni.
Georgius Everhardus Rumphius.

zoo verre dat zynen Examinator, en alIn ’t jaar 1667. den 9. Maart.
le de verdere toehoorders, daar in een- Antoni Hurdt.
paarig genoegen hadden. Hy wierd den In ’t jaar 1671. den 20. April tot 1674.

Ir. dito by de Regeering als Proponent
hoewel de Jong in’t jaar 1673. ’t nu
goedgekeurd, verzogt ook op die zelve
en dan onderrusschen was
dag zitplaatst te hebben, ’t geen tot den Jan de Vogel
12. dito, ter tyd hy onze belydenis on
In’t jaar 1674.
derteekend zou hebben, uitgesteld wierd

Jacob de Jong.

D. Peregrinus was by dit examineeren niet In’t jaar 1676. in Jan tot Mai 1680.
geweest, waar over de Commissaris na
dat na Batavia vertrok.
Willem van Zyll.
de reden den 12. Juni vraagde; en t
antwoord ’er op was, om dat hy 'er zwa

In’t jaar 1680 tot 1681. in Sept.

righeid in vond om hier Proponenten te

maken, voor zoo verre dat tegen de Acta Synodalia streed.

vertrok.

Gerard van de Voorde.

In’t jaar 1682. tot in Oct. 1684.

De Regeering nam dit zeer qualyk, er Jeremias van Vliet.
verbood dat zulks niet meer geschieden
In ’t jaar 1682. in Oct. by de Vicq'zou , alzoo men gehouden was hier in
vertrek, terwyl van Vliet Gezaghebber was: tot December.
de ordres der Heeren Zeventienen, in 't
jaar 1671. over dit stuk ons bekendge

maakt, te volgen.

saac van Thye, Hoofd tot Hila
In’t jaar 1682. in Dec. weer tot

Ook was 'er D. Struys , op Haroeke
in Octob. vertrok.
toen zynde, ook niet tegenwoordig ge- Jeremias van Vliet.
weest, die zich hier over volkomen zui In ’t laatst van 1684. tot 1687. in Juni,

verde, en zeer goede reden van zyn af-

dog was Rumpbius den 15. Jan. 1687

wezen gaf

’t eens

Hy bleef dus Theologiæ Candidatus tot

den 7. Maart 1677. Wanneer tot Pre
dikant, by een Examen, alwaar ook de

Willem Basting.
In’t jaar 1687. den 10. Juli tot 6. Feb.
1691, dat stierf.

Heer Landvoogd, en zyn Raad, mits¬ Henrik Crudop.
gaders de Heer Landvoogd van Ternate.

en D. Burum tegenwoordig was, gevor-

derd, en den 15. dito zoo na Ternate ge

In’t jaar 1691. den 28. Feb. tot Mai
1692. dog is den Fiscaal de Boco

er den 14. Dec. eens geweest.
Joannes Moris.

zonden.

In’t jaar 1677.
Joannes Christoffel Stevens, den 23. Juni met eenpaarig genoegen ondervraage

In’t jaar 1692. den 21. Mai, tot Juni
1694. dat vertrok.

Mattheus Schenkenberg

In’t jaar 1695. den 18. April tot
Juli 1696.

en zeer bequaam bevonden zynde, is ten Cornelis Stul.
eersten als Proponent na Banda gezonIn’t jaar 1696. den 14. Juli, terwyl
den, na dat hy, even als de twee vooride Heer Stul Gezaghebber was.
ge, eerst op den 4. Aug. zyne zitplaats Georgius Everhardus Rumphius.
na de Diakenen bekomen had.

In’t jaar 1697. den 4. April tot 1701.
Zedert dien tyd zyn 'er in Amboina geen Cornelis Stul.

Predikanten meer gemaakt.

In

VAN DEN CODSDIENST.
In ’t jaar 1701, den 24. Maart tot den
25. Febr. 1700. dat door haar Ed.

Ed., als ongedoopt zynde, afgezet is.
Salomon Storm.

In’t jaar 1709. den 18. Maart tot 1711.

den 16. Dec. dat op zyn verzoek

afging

Picter Nuyts.

In’t jaar 1710. den 16. Dec.
Joannes Philippus Sipman.
In’t jaar 1712.

Jacob Bottendorp, tot 1715.
In’t jaar 1715.

Pieter Gabry ,

1715. tot 1719. dat

Gouverneur van Banda wierd.

Rochus Hollaar.

KRANKBEZOEKERS
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In’t jaar 1665.

De Graaf werd Proponent den 1. April.

Michiel Jacobssoon, komt met d’Ulysses
aan t Kasteel.
Michiel Maartenssoon.

Jacob Antonissoon , op Oma gelegd van
het Kasteel.

In’t jaar 1666.
Michiel de Geus, aan ’t Kasteel.
In’t jaar 1667. den 9. Maart.

Jacob Seyts, op Oma gelega; dog in Oct.
in 't Ziekenhuis Schaftmeester.

Jeremias Swilcker, van Delft, op Honimoa.

Jacob Antonissoon, op Manipa.
Den 9. Maayt zegt de politique Commis¬
saris Hurdt den Kerkenraad aan, dat de
1. op Oma, de 2. op Honimoa, en de
3 op Manipa zou geplaaist werden.

Adriaan Verstceg, op Noessalaoet, dog in

October op Oma; en Swikker op NoesIn Amboina.

salooet.

Michiel de Geus, in October aan ’t Ka-

In’t jaar 1659. den 6. Maart, en den
16. Mai.

Krankbe¬TAn

Janssoon, al overleden den 9. Feb.

steel nog.
In’t jaar 1668, den 15. Maart.
Nicolaas Pauro, op’t schip Pegu, toen in
Amhon leggende.

zockers , Jacob Pelle.

Adriaan Versteeg, op Caybebo27. Maart.

in Am-

Michiel de Geus, in Juli op Oma. Dog

boina.

Willem Charles.
In’t jaar 1660. den 19. Maart.

kort 'er aan weer aan ’t Kasteel, alzoo

Jacob Pelle.

Jacob Scyts in Juli of Aug. stierf.

Pieter de Graaf.

Jeremias Swikker, nog op Honimoa.

In’t jaar 1661. den 16. Maart.

In’t jaar 1669. den 11. Feb.

Jacob Pelle.

Jan Janssoon van den Weerde, geordon-

Tiberius Pelletier, bleef bier tot 1663.

neerd op Honimoa den 5. Maart.
Jeremias Swikker , op Oma. Dito in

vertrok na Batavia, lag in t Gasphuis
als Krankbezoeker.

Daniel Nieuwkerke , van Alkmaar.
In’t jaar 1662. den 21. Maart.

Arnold Bertrand, aan ’t Kasteel, den 12.
December vierd by Schoolmeester der
weer op nieuw ingestelde Duitze School.

Joannes de Graaf. Idem, na Noessalaoet

geplaatst. En verzogten deze twee bare
verdere bevordering

Matthys Janssoon van Dort, op de Walvisch, komt den 4. April aan Land.

In’t jaar 1663. en 1664.
Bertrand.
Joannes de Graaf.

Jacob Antonissoon.

In ’t jaar 1664. den 2. Januari verzoekt

de Graaf weer zyne bevordering ; en
wierd hem een Text gegeven om na vyf
of zes wecken te proponeeren. Hy ver-

zogt, als Proponent op Noessalaoet
even gelyk bevoorens D. Joann. van der
Wce, geplaatst te werden. In Maari

Maart aan ’t Rasteel.

Pieter Sadclaar , den 19. Maart gekomen.
Werd gelegt op Honimoa.

Martinus van der Werve, dito op Manipa gelegd.

Michiel de Geus, aan ’t Kasteel.
In’t jaar 1670.
De zelve, en quam den 11. Maart
Joannes Barsclaar en
Swikker op Honimoa.

In’t jaar 1671.
De zelve, en den 25. F’ebruari

Westrum, met ’t schip Batavia.

Michiel de Geus, aan ’t Kasteel nog.

In’t jaar 1672.
Joannes van der Weerde, stierf in Febr.
op Honimoa.
Michiel de Geus vertrok.

Pieter Sadelaar, aan ’t kasteel , schoon

Swikker ouder in dienst was.
Jeremias Swilker, nog op Oma, en ook
op Honimoa.

wierd hem tyd gesteld, om voor de Vergadering te prediken ; dog in September

Huibert Spiegel , op Hatoeana gelegd (en

quamen klagien over hem, dat by op

Martinus van der Werve, nog op Manipa.

Noessalaoet op eigen gezag predikte, hy

Isaak van den Cruyce.

loochende dit, en bewees het met Sweer-

dii getuigenis; en kreeg daar op weer een
Text Cor. Ve 2L.

uit Ternate gekomen

In’t jaar 1673. den 14. Febr
Pieter Ulrich, op Honimoa gelegd, en kort
er aan op Noessalaoet.
Mar-
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Martinus van der Werve , vertrok in Pieter Ulrichs, vertrok in Mey.
Huibert Spiegel.

April.

Caspar Dinkels, den 7. April ontslagen.
vertrok ook, vervangen door Ulrichs al- Jacob Henrikssoon Croon.

Joannes Verhoeven, op Noessalaoet gelegd.

Henrik van Grol.

daar.

Huibert Spiegel, den 8. Juni op Manipa
gelegd.

Joannes Swikker, nog op Oma.
In’t jaar 1674.

Dionysius de Geus, gewezen Proponent,

In’t jaar 1678.
Huibert Spiegel, neg aan ’t Kasteel.
Rutger van Beck , van Zoldaat den 2.

December ’t gemaakt voor eerst, en op
Oma gelega.

verzogt hier Krankbezoeker, of School- Henrik van Grol, op Manipa.
In’t jaar 1679. den 5. April.
Cornelius van der Sluys, den 10. Juli Abraham Coene, aan ’t Kasteel vast.
was als Utregts Student , en Krank- Jan Symonssoon. Vind van deze 2. niets
meester te zyn, is toegestaan.

bezoeker , dit jaar gekomen , is Proponent, en Predikant geworden.

Joannes Swikker, aan ’t Kasteel, als
Krankbezoeker en Schoolmeester, en ver-

verder, dan dat Coene in ’t jaar 1683.
op Honimoa voorkomt.

Henrik van Grol.

Rutger van Beek, nog op Oma.
In ’t jaar 1680.

trok in Aug.

Pieter Ulrichs, komt aan ’t Kasteel van Rutger van Beck, op Oma.
Noessalaoet.

Huibert Spiegel, nog op Manipa.

Antoni Boon, in Juni.
Petrus Poffendorp, voor eerst.

Henrik Cornelissoon van Grol, ’t ge- Henrik van Grol.
In’t jaar 1681.
maakt in Dec. den 24. van Corporaal.

In’t jaar 1675.

Jan van der Nout, den 9. April.

Zacharias Kaheing, quam weer van Ba- Doedoc Heersche, id.
tavia den 12. February. En verzogi

Jan Marchal, id.

ten eersten Proponent te werden; wierd Henrik van Grol, den 3. September op
uitgesteld. Dog den 6. Maart eenpaarig beslooten hem door Gecommitteerden

by een klein onderzoek ter preuve prèparatorie te stellen. Montanus zou hei

Manipa.

Petrus Poffendorp , voor eerst maar op
Noessalaoet

Rutger van Beck , op Oma.

doen ten overstaan van de Ruyter, en
Snyders, gelyk dit den 10. Juni geschiede :

In’t jaar 1682.

Henrik van Grol, op Manipa.

en is hem den 3. Juli zitplaats gegeven

Pieter Poffendorp, op Noessalaoet.

naast de Diakenen; en een raadgevende

Rutger van Beck, op Oma.
Antoni Boon.

stem.

Huibert Spiegel, nog daar.

Jan Marchal, den 2. Dec.

Henrik van Grol.

In’t jaar 1676.

Huibert Spiegel, aan ’t Kasteel.
Henrik van Grol.

Caspar Dinkels , in Febr. gekomen met 't
schip Outhoorn van Batavia.

Jacob Henrikssoon Croon, den 30. Maart

In’t jaar 1683.

Antoni Coenen , den 6. Januari op Honimo.

Pieter Poffendorp, op Oma, dos alzoo 'er
twee gestorven waren, aan t Kasteel ge¬
legd.

Den 23. Sept. . . Weserik.

dito.

Philip Goting, quam dit jaar
Samuel van Heukelom, den 2. April dito, Henrik van Grol, op Honimoa in Coene
dog vertrok op zyn verzoek als Boekhouder, ’t geen hier wierd gemaakt.

Pieter Ulrigs.
In’t jaar 1677.

’s plaats.

In’t jaar 1684.
Adriaan de Jong, ook Schoolmeester.
Philip Goting, vertrok.

Joannes Christoffel Stevens, den 12. Feb. Cornelius Huur , den 1. Maart gekomen
in Vergadering. Werd den 23 Juni Pro-

ponent , op zyn verzoek. Hem wierd op-

in Vergadering.

Jan Dirkssoon, dito den 24. Mey blykend,

gelegd alle veertien dagen onder een Broeaangekomen, werd Schoolmeester.
der eens te proponeeren , ’t geen den 13. Henrik van Grol, op Manipa.
toegestaan is. Verzogt den 7. April tydIn’t jaar 1685. den 9. Mey.
bepaling en ondervraagd te werden; dot Nicolaas Meys , ’t gemaakt van Boekbinis uitgesteld, vernieuwd dit verzoek den

der, in Juli op Noessalaoet.

9. Juni , ’t geen toen toegestaan is, zynde

Jan Dirkssoon.

hem Matth. XXVI. 26 gegeven, om veer-

Adriaan de Jong, in Juli opManipa gelegt.

tien dagen daar na onderzogt te werden. Henrik van Grol, op Honimoa.

Gaf eenpaarig genoegen met zyn prediken.

Alle 3. aan ’t Kasteel in ’t begin des jaars.

en by t onderzoek.

In 't

VAN DEN CODSDIENST.
In’t jaar 1686.
Gerrit vander Climp, ’t gemaakt den5. Jan
Adriaan de Jong, op Honimoa, en Mani-

pa, moest alle tien dagen de Meesters ca-
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Wynand Verplanken, op Masiipa.
Jacobus Oostbrec, ’t gemaakt den 7.Juli
van Zoldaat , en ook Schoolmeester gemaakt.

Henrik van Grol, op Manipa.

techiseeren.

Jan Dirkssoon, aan ’t Rasteel, dito.
Henril van Grol, op Honimoa.

In’t jaar 1637.

Jan Dirkzoon, op Noessalaoet den 21. Mey
Doedoe Heersche, guam den 21. Mey,
wierd in Aug. op Oma gelegt.
Gerrit van der Climp.
Willem Eduarts, den 20. Arg.
Adriaan de Jong, op Manipa.
Henrik van Grol, op Honimoa.

In’t jaar 1688 in Febr.
Jan Dirkssoon, nog op Noessalaoet in April,

loopt na de Portugezen in Sept., of daar
outrent, over na Timor.

Henrik van Grol, den 18. Febr. op Honm0.

Adriaan de Jong, op Manipa.
Gerrit van der Climp.

Willem Eduarts, op Noessalaoet ultimc
Ocoher.

Doedoe Heersche, op Oma.
In’t jaar 1689.

Gerrit van der Climp.
Willem Eduarts, aan ’t Kasteel voor een

In’t jaar 1693.

Stephanus Foccoma, den 22. Jan. ’t ge¬
maakt aan t Kasteel.

Wynand Verplanken , cp Oma, den 22.
Januari.

Jacobus Oostbree, te laat in de Kerk,
en daar over eenige tyd afgezet.
Simon Coeslager, ep Manipa, den 22.
Januari.

In’t jaar 1694.
Balthasar van Veen, vertrok in Mey.
Jacobus Oostbree, bersteld den 31.Juli.
Simon Coeslager, op Manipa.
Wynand Verplanken, aan ’t Kasteel.
Henrik van Grol, op Henimoa.

In’t jaar 1695.
Jacobus Oostbree , vertrok na den 17.
Augustus.

Wynand Verplanken, aan ’t Kasteel,
Simon Coeslager, op Manipa.
Henrik van Grol, op Honimoa.
In’t jaar 1696.

Wynand Verplanken, aan ’t Kasteel.
Simon Coeslager, op Manipa, den 18.
December aldaar overleden.

tyd.

Doedoe Heersche, op Oma.
Simon Coeslager, wierd ’t dit jaar.
Adriaan de Jong, op Manipa.
Henrik van Grol, op Honimoc.

In’t jaar 1670.
Doedoe Heersche, op Oma, vertrok.

Willem Eduarts, op Noessalaoet, vertrok

Henrik van Grol, op Honimoa.
In’t jaar 1677.

Wynand Verplanken, aan ’t Rasteel.
Henrik van Grol, op Honimoa, en den

8. April ordre van 'er maar twee te hou¬

den. Welke den 13. dito in Vergadering
komt; en zal voortaan maar een Gebedsdoender op Manipa zyn.

in May.

gekomen, na Noessalaoet geschikt, en dat

In’t jaar 1698.
Wynand Verplanken, aan ’t Kasteel.

weigerende , is den 16 Juni afgezet.

Samuel Lambregts, van Ternate gekomen

Pieter Hoogeboom, met Banthem zoo

Wynand Verplanken, ’t gemaakt in Mey.
op Manipa, door D. Valentyn geëxami¬

in September.

Henrik van Grol, op Honimca.
In’t jaar 1699.

neerd.

Joanies Walrec, dito, dito , op Oma.

Wynand Verplanken, na Saparoewa.

Adriaan de Jong , op Manipa, vertrok

Henrik van Grol, op Honimoa.

den 13. Aug.
Henrik van Grol, op Honimoa.

Wynand Verplanken.

Simon Coeslager

Jan Claassoon Bagyn, ’t gemaakt den 10.

In’t jaar 1691.
Wynand Verplanken, op Manipa.

Henrik van Grol, op Honimoa.

Joannes Walree, den 23. Mey op Oma o¬
verleden.

Willem Losdorp, den 20. April gekomen,
vervangen door

Simon Coeslager, aan ’t Kasteel.

In’t jaar 1700.

Mey 24. van Zoldaat, op Oma gelegt.
In’t jaar 1701.

Wynand Verplanken.
Jan Claassoon Bagyn, op Oma.
Henrik van Grol, op Honimoa.
In’t jaar 1702.

Claas Simonssoon, ’t gemaakt den 3. Aug.

Wynand Verplanken, aan 't Casteel.

Henrik van Grol, op Honimoa.

Jan Claassoon Bagyn, op Oma.
Henrik van Grol, den 4. Maart overleden, op Saparoewa ; kreeg geen vervanger.
Alzoo die van de Regeering dat den 24.

In 'tjaar

1692.
Willem Losdorp, vertrok.

Nicolaas Meys, van Bat., dog hier t gemaakt; gaat in October na Oma, en is

Mey er om verzogt zynde, den 15. Juli

overleden den 18. December.

volgens ordre harer Edelbeden afsloegen.

Simon Coeslager.
In 't
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In’t jaar 1703.

Wynand Verplanken, dito.

Jan Claassoon Bagyn, op Oma.
In’t jaar 1704.

Jan Claassoon Bagyn, op Oma.
Wynand Verplanken, dito.
In’t jaar 1705.

In’t jaar 1706.

Wynand Verplanken , vertrok den 17.
Scp’ember.

Jan Claassoon Bagyn, op Oma.
Samuel Faloers, in September ’t gemaakt,
voor eerst maar aan ’t Casteel, met 18.
gl. van Zoldaat.

Jan Claassoon Bagyn, op Oms.
Van ’t jaar 1707. tot 1712.
Abraham Voorstad , pas gekomen met de Jan Claassoon Bagyn, op Oma.
Vegt , tegen ordre harer Edelheden, op Samuel Faloers , aan ’t Casteel, den 5.
Manipa gelegd , dog vertrokken ; want
Maart 1708. en bleef dit tot t jaar 1712.
vind hem in September niet meer.
in Mey, dat verlost en vervangen is, door

Wynand Verplanken.

Simon Dol, die aan ’t Casteel bleef 1712.

VIER-
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KORTE

BESCHRYVING
DER

BOOMESS PLATTTEN,

HEESIERS ENGL WASEN,
In de Eilanden van

ATTBUTIVI
VALLENDE.

VIERDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.
IErhandeling van de Boomen, en Gewassen van Amboina. Hoedanig wy die
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Van de
Boomen,
en Ge¬

wassen

van Am-

boina.

Us verre nu Anboina, zoo veel de, gaan wy nu over tot ons derde Deel,
dat Land, of de Eilanden ,

8daar onder behoorende , en

(in opzigt van onze Eerste verdeeling van
Amboina) om te zien , wat voor Boo-

de Ingezetenen van dien, als

men, en verdere Gewassen, ons de mee-

ook de zaaken, daar in voor

nigvuldige Bosschen, en akelige Geberg-

gevallen, betreft, beschreeven hebben- ten, die men daar heeft, zullen uitleveren.
III. DEEL.

Men
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Men moet zig hier geenzins verbeelden , dat ik my voor een Botani-

cus, of grondigen Kruyd-kenner, uit-

Boomen, tot Spyze dienende.

Onder de Vrugt-boomen ken ik 'er De ge¬

geve of dat ook myn voornemen
meene
is, om hier een Beschryving van 't geen, die een heerlyker, en smaakely-Mangga¬
Geboomte , volgens de gronden, en ker Vrugt uitleverd, als de Mangga-hoom boom.
Van de zelve zyn verscheide zoorten, al

ordre, zoo als de Kruyd-kunde wel ver-

eisschen zou, op te stellen: want dat la-

ten wy voor de Botanici, en Arizen ,

by ons van de Appelen; dog wy zullen
eerst van de gemeene handelen.

De Boom zelf iszeer groot, dik, hoog
welker eigen werk dit is, over; maar
wy zullen alleen zeggen, wat hier voor en ruig van stam, breidende zich zelven
Boomen, en Gewassen, vallen, dat op- zeer wyd uit met zyn dilke takken, die
geven volgens een ordre, die ons het gemakkelykst wezen, en nogtans het we-

Hoed¬
nig wy

zentlyksse, ’t geen men daar in de Bof
schen vind, vervatten zal, het welke wy

die op¬
stellen
zullen.

kortelyk beschryven, en met zoo vee
afteckeningen, als wy hebben konnen
bekomen, vercieren.
Men moet het ons dierhalven ten goe-

gantsch niet sterk, maar bros, en derhalven niet anders , dan tot brandhout
bequaam zyn.

De bladen die dik, zeer vast, en glad,
en die geel van ribben, even verre van
een zyn, en die niet verre van malkanderen , en enkeld staan, zyn wel zoo

spits als een Okker-nooten-blad heb-

de houden , indien wy nu en dan eens bende de lengte van zes of zeven, en de

Boomen, Planten, of Heesters, die juist breedte van tusschen de twee en drie dui-

van geen eene zoorte, of geslacht, zyn, men. Ook ziet men in ’t midden een
onder een mengen, alzoo wy hier niet dikke ribbe, die zig aan wederzyden uitanders handelen, dan een liefhebber, die zet, of uitpuild.
Zoo lang dit blad nog jong is, vermaar alleen de zoorten, die ’er zyn,
heert willen opgeven, om dat die mede toond het zig bruin, en glad van ribben,
tot de Beschryving van dat Land behoo-

zynde dan wel glad, maar nogslap. De¬

reu, verzekerd zynde, dat als een Bota- ze komen niet overal te gelyk, maar aan
nicus deze zoorten ten naasten by, zoo, de eene of de andere zyde voort.
als het behoord , beschreven ziet, het

hem niet veel moeite kosten zal, die y-

der op zyne regte ordre te brengen.
Wat Plinius, die groote Natuurkun-

Zyn bloeizel, dat van een zagte lieffelyke reuk is, ziet men aan lange trossen wyd-uitgebreid hangen , waar aan
men kleine Bloemen van vyf witte bla-

dige, en onderzoeker van alles, over de derkens verneemd , die wat na agteren
zelve aangeteekend heeft , kan men in toe overgebogen zyn, op welke ook cezyn Hist. Nat. lib. 12. tot cap. 27. en 28 nige geele vlekjens zyn, behalven dat
zien.

Ordre

van dit
Werk.

en Kruiden, begrypen.

Wy maken dan een begin met de

Van de
Boomen

Boomen, die wy hier driederley ont-

in ’t ge

moeten.

ineen.

zy in ’t midden ook vyf korte witte

Om nu dit werk met eenige ordre, te vezelkens hebben, die rondom een groen
beginnen , zoo kan men alles wat de plant-knopje staan, waar op zig nog een
Bosschen, en Gebergten , van Amboina ander kleiner knopje, dat geel is, veruitleveren , in drie zoorten, te weten, toond, uit het welke de Vrugt zoodaonder de naam van Boomen, Heesters, nig voortkomt, dat de meeste bloessem

Daar zyn of Vrugt- boomen, of Boo-

te vergeefs afvalt, en dat 'er niet boven

vier of vyf Vrugten van yder trosje te
regt komen.

De Vrugt is van groote ontrent als

een Ganzen ey, en ook zoo byna van

men , die tot Timmerhout dienen , en fatzoen, of wel als een groot Enden ey,
eindelyk nog een derde zoort, die men zynde aan de eene zyde wat plat gedrukt,
als wilde Boomen aanmerkt.
En in 't
byzonder
van de

Vrugt-

boomen

en agteraan wat dikker, dan voor, daar

De Vrugt-boomen kan men weder zy wat spitzer is.
onderscheiden, of in die gene, de welke
Zoo lang zy nog maar half ryp zyn,
eenige spyze of drank uitleveren, of in vertoonen zy zich bleek-groen, en van
de Specery-boomen, en waar in zig een groote als een Hoender ey ; maar, ge-

ongemeene geur en lieflykheid opdoed, heel ryp zynde, heeft men 'er die geheel
dienende. of in die zoorte, die ofeenige hars voort- goud-geel, en ook wel andere, die nog
tot spyze

brengen, of wel maar eenige welrieken- zeer groen, en wel zoo groot zyn, en
de Bloemen geven.

die ook nooit anders werden

Onder de Vrugt-boomen zullen wy
Men schilt 'er deze schil, die dun is,
die eerst opnoemen, en beschryven, die af, en dan vertoond zig rondom een
maar blootelyk gegeten werden zonder groote platte korl, die ’er van binnen

dat zy eenigen drank uitleveren

in zit, en een byzonder zappig, draadig,
en zeer aangenaam vleesch, dat men 'er
niet
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niet af eeten kan, zonder dat het zap y-

ten hebbc , heb ik zoo bevonden.

mand langs de handen, en armen loopt.
Binnen in die korl is nog een andere plat-

gemeene Mangga, is, zoo heeft zy dog, na

Schoon zy nu zoo veel grooter, als de

te korl, met een wit en bitter vliesken evenmatigheid van hare grootte, een klei’er om.

De lekkerny van deze gemeene zoort

ne korl.

Oorspronkelyk vallen deze op Ceylon,

van Mangga ’s sonder welke nogtans de

en op de Malabaarsche kust; dog ik heb

grootste de beste zyn) is met geen woor-

op Java ook zeer schoone gezien, die

den uit te drukken, en als men die regt

waarschynelyk door de Portugeezen ’er

ryp, en goed aantreft, zoo kan men

gebragt zyn, gelyk zy nu ook op Celebes
hier en daar gevonden werden ; dog

zig daar aan naauwlyks verzadigen, zyn-

de ten deele zeer aangenaam zoet, en
ook iets van’t rynsche hebbende , dat

men zegt ,, dat deze vervoerde zoo

zeer verquikt, behalven dat men ’er ook

ceylon , en Malabar, ziet, en voor al
werden die van Goa zeer geprezen.

een aangename geur by ontwaard, die zig
alomme door ’t Bosch, of daar die Vrugt
is, verspreid.

Daar zyn ’er; die de Mangostan boven

goed van smaak niet zyn, als die men op

Men zegt my, dat 'er van deze zoort
zyn, die zig van binnen roodagtig vertoonen; dog die heb ik nooit gezien.

De gemeene Mangga ’s vallen overdeze Vrugt verheffen; maarde lekkerny
van die Vrugt duurd my veel te kort er vloedig in Amboina ; dog deze Mangge
toe, om haar die rang te geven, gelyk
wy nader zullen zeggen.
Men heeft van deze Vrugt, als zy nog

De

de zoort, die men Vleesch-Mangga5

nemend goed tot Appelmoes, Taarten,

ga s, en zoo geel niet, als dat van de
andere, maar roodagtiger is. Zy zyn

Vleesch-

noemd, om dat het vleesch dezer Vrugt Mangga.
wat vaster, dan dat van de gemeene Mang-

spyzen zyn, in welke zy een ampere rin-

grooter, of altoos dilcker , dan de ge-

iche smaak, die zeer verquikkend is, ge-

nieene Mangga ’s maar op verre na zoo
lekker niet, zynde veel geelscher, en

ven. Eenige zoorten der zelve vallen

vry wormsteekig , alzoo 'er een worim
midden in groeid; dog andere zyn goed,
en gaaf-

geilder van smaak. Zy blyven ook groen,
al zyn zy volkomen ryp.
Men heeft nog een zoorte, die nietDe kleine

Men legt de zelve ook wel in pe

veel van de gemeene in gedaante, en groot-

kel , ’t zy met eenig vulzel van Rits-

te, verschild, waarom zy de kleine ge-

es , Mostaart, enz. en by de Portugezen
Mangga Ratsjado genaamd, ’t zy zonder

ker niet; als de zelve. De Boom is ook

Mangga.

aaamd werd; dog zy is al mede zoo lek-

het zelve, om ze zoo als een Sultzel op

zoo kloek nog zoo sterk niet, en veel klei-

een Reize mede te nemen, hoedanig zy

ner en smaller van blad; ook is de Vrugt

ook wel , geconfyt zynde, vervoerd

van weinig agting, werdende voor een
wilde gerekend. Zy zyn als een Hoen-

werden; maar dan vallen zy my wat te

zoet, en men is dan geheel buiten staat,
om over deze schoone Vrugt te oor-

der-ey van grootte.

deelen. Deze, zoort werd door de

Aapen - Mangga ’s

Heer van Rheede in de Hortus Malaba-

smaak, als de Vleesch- Mangga 's

ricus in’t 1. Deel, en door Nieuwhof

zyn.

Nog kleinder, dan deze, zyn deDe Aa7

die byna van pen-

in zyn Gezantschap na China fol. 216.

Deze Boom is wel zoo hoog van stam,

zeer wel afgebeeld, en dat is de reden,

als de gemeene Mangga ’s-boom, kleiner

dat men ’er hier geen afbeelding van

van top, en ook kleiner van blad.

ziet, alzoo wy lierst iet nieuws willen

Als deze zoort volkomen ryp is, zoo

geven. Behalven deze gemeene zoort,

werd zy zeer bruin , en is van vleesch

zoo heeft men ’er ook meer andere.

Mangga

Behalven deze heeft men nog een der-

onryp is, een grooten dienst in de huishouding, en wel de zelve, die men by
ons van de Appelen heeft, alzoo zy nitKocken, en meer andere zoorten van

De Spelk-

Dodol heb ik ’cr nooit gezien, en geloove ook niet, dat zy 'er valt.

ook rood.

Zy zyn groot van korl, weinig van
De grootsse zoort noemd men SpekMangga s, of Mangga Dodol, zynde van vleesch, en, nog niet ryp zynde, zoo
grootte als een kleine Meloen, of als zuur, dat zy bequaam zyn, om ’t gebit
een Pompelmoes , wel anderhalf pond te bederven, waarom men de zelve eerst
swaar, en voor wat spits toeloopende.

wel ter degen moet laten ryp werden.

Deze zyn wel zoet; dog vry rynscher

Zy gelyken zeer wel na de wilde Mang-

van smaak, dan de andere, en van bin-

ga 's , dog t vleesch zit zoo vast niet aan

nen niet hoog geel (gelyk de voorige deze, dan wel aan de andere korls.
maar bleekagtig, ook niet hairig, en vry
Deze vyf zoorten werden gemeenelyk
veel in lekkerny van de voorige verschil- onder de Tamme Mangga ’; gereekend.

lende; immers die ik op Batavia gege¬

Van deze hebben wy geea afteekening
V2

kon¬

Mangga.
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zeer oud is: want voor de tyden van de

konnen bekomen; maar behalven deze is

De wildt
Mangga

er nog tweederley zoort van wilde Heer de Vlaming waren ’er weinig; maar
de meeste heeft hy laten planten, behalMangga s.
ven eenige in Mardheyka, en Halong,
De cerste is veel hooger en rechter

door de Heer Padbrugge geplant

van stam , langer, en slapper van blad,
als de tamme; ook zyn de Vrugten bree-

der, grooter als de zelve, en vry platter
by de steel, geknobbeld, en na ’t einde

toe spits uitloopende. Zy zyn bleckgroen, zoo glad niet als de gemeene, en
van binnen mede zoo geel niet, maar na

Ik heb in Banda, en elders , nog een

Vrugt gezien, die men Pauw noemd
groejende aan een grooten wyduitgebrei
den Boom ; die veel grooter van blad

De
Paauw¬

boom.

is , dan de gemeene Maigga’s-bladeren,
zynde ook ronder, en ’t eene blad ook

wel langer als ’t andere. Zy staan zonder

den blecken trekkende , grof van draa-

ordre , met troepen by een , ontrent

den, vezeliger, dan de gemeene, zoo zoet
een duim breed van malkanderen, en
ook niet, en vry grooter van korl, dat
zoo veel minder vlecsch ’er om geeft. Zy hebbende een bloeissel, en Vrugten by-

na, als de gemeene Mangga's, dog die bei¬
de vallen wat langer in de Pauw, als in

werden ook wel een maand of anderhalf
later, dan de gemeene, ryp-

Twee¬
derler.

Men heeft nog een zoort, die vry

de tamme Maigga’s , hebbende ontrent

wilder, dan deze eerste, is, hebbende wel

de steel mede een bult aan de eene zyde

even eens zoo een stam, en blad; maar

Men ziet 'er nu en dan vry dikke Boo-

cen veel langwerpiger-ronde, zeer xuige,

men af.

en leververwige Vrugt , die een zeer
groote korl, en weinig vleesch ’er aan

heeft, dat zeer laf, en plat van smaak is.
Deze eerste zoort werd nu en dan nog

geclscher van smaak is; dog zy behaag-

wel raauw gegeten ; maar de tweede

Mangga.

nooit; dog, gekookt zynde, werd die
nog wel eens in de spyze van den Inlan
der gebruikt, om ’er een rinsche smaak

Wy vertoonen dezen Boom No. 2. ,
met zyne Vrugten na’t leven geteekend.
Daar is nog een zoort van een Boom De Stinkerd-

Wy vertoonen u hier op de Plaet No.

een veel regter stam, en zoo grooten

boom-

1. een teckening van de eerste zoort der

kruin niet, als de gemeene Mangga s-boom.
heeft; dog de bladeren des zelfs zyn wel

wilde Mangga-boomen, met haare bloessem, en Vrugt, die ook volstaan kan

anderhalve houtvoet lang , en wel een

om cen denkbeeld van de tamme te ge-

hand breed , vertoonende zig wel het

ven

De Mangga’s werden op Java wel twee
maanden eer ryp, dan om de Oost, (in
Amboin2 Banda, enz.) en men heeft
ze in Amboina gemeenelyk in de maan-

den van November en December ryp.
Hoe lekker ook deze Vrugt is, zoo

is zy ook, zoo men die niet voorzigtig,
van d-ze en matiglyk eet, zeer gevaarlyk, alzoo

lykheid

Vrugt.

de my in verre na zoo niet, als de regte

die men de Stinkerd-boom noemd, en die

aan te geven.

Gevaar-

De Vrugt gelykt ook zeer wel na een
Mangga; hoewel zy wel zoo rond , en

grootste aan de jonge Boomen , waar
aan zy donker-groen van verw, en ook

vry vast en styf zyn, loopende aan ’t cinde spits uit.

In ’t midden ziet men een groote rib-

be, die vry wat uitpuild, waar van de
dwars-ribben, even wyd van een , afloopen.

De bloessem heeft grooter, en bree-

zy vogtig, en heet is, en 'er door haar

der trossen aanroode steelen, en de bloem-

groote hitte, ten eersten zeer licht koort

kens zelfs zyn ook grooter, dan die van

zen, roode-loop, en andere ziekten, of

volgen ; dog als men ’er veel brood toe

de gemeene Mangga ;, vertoonende zig
mede vyf in getal , dog schoon purper-

eet , heeft men geen schade daar af te

rood , hebbende van binnen een geel

verwagten.

knopje, waar uit de Vrugt voort komt.
Deze Boom bloeid in Februari, ook

Men heeft op Hila een schoon Mang-

wel in Maart; maar men heeft geen ryga's-Bosch, en aan ’t Kasteel Victoria
verscheide Plantagien van Mangga 's-boo¬ pe Vrugten voor ’t begin van’t Regenmen, die ook een schoone lommer ge- zayzoen, in May of Juni, dat egter de
eene tyd wel wat later, als de andere,
ven, hoedanig ook de Chineesche straat
voor den brand, in Januari in’t jaar
valt, te wagten.
1686. voorgevallen , beplant, en door
deze Boomen ook zoo belommerd

De Vrugt is vry grooter, als de gemee-

ne Mangga's, ronder, en de spits bene

gewecst is, dat men op ’t midden van den zoo krom niet.
Zy zyn van buiten donker-groen van
den dag zonder Zonnen-scherm aldaar
gaan kon, vermits de kruinen der Boomen de gantsche straat overschaduwden

Het is een Vrugt, die meest overal in

verw, wat ruw, bleekagtig van vleesch

van binnen; maar zoo hairig, nog zoo

zappig niet, als de rechte Mangga. Ook

Indien valt, en die hier in Amboina niet hebben zy een groote korl, zynde in
verre
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verre na zoo aangenaam niet, als de
Op Java, Bantam , op Malacca, en
Mangga-vrugt; maar rynsch van smaak, elders daar hy in zyn eigen grond is,
en wat harsigtig, zynde ook onaange
werd het een vry groote en klocke
naam en zeer sterk van reuk , in zoo

verre, dat het verveeld, ’t geen ook de

Boom; maar hier in Amboina heb ik 'er
maar weinig af gezien, en deze waren

reden van deze hare benaming is, alzoo
men niet eigentlyk zeggen kan, dat zy

nog zeer klcin, schoon zy al eenige

stinkt, maar wel dat zy zeer zwaar van

Deze Boom heeft een weke stam,die wit,

jaaren gestaan hadden.

dog van binnen bruin is Ook een groot vas
Zy werden, gelyk ook de Mangga's blad, dat wel vier ofvyf duim lang, en onboomien, zeer veel door de Vledermuizen trent drie duim breed is. Langs de middel¬
voortgeplant , die daar sterk op aazen rib, die dik is, loopen veel dwars-ribben

reuk is.

en zoo ras de korl maar hier of daar van

niet nevens malkanderen,maar wat van een

de eene of de andere Vrugt ter neder

staande,en met fyne aderkens tussen beiden.

valt en wat aarde vat, zoo groeid zy
ten eersten zeer weelderig op

Zy valt op Java, als ook in Amboina,

Men ziet de bloessem in de gedaante
van eene ster, ter groote van een kleine

Vrugt zoo als die hier aan de tak af-

Banda, en in meer andere Oostersche

gebeeld is. Van binnen in die bloessem

Gewesten. Dog werd voor een quaade

ziet men veel fnazelkens , met een kleine

Buurman gehouden, alzoo zy al ’t voed

verhevenheid in ’t midden, waar uit de
Vrugt daar na voortkomt.

zel der andere bystaande Gewasscher
onttrekt

Zoo men veel van deze Vrugt eet

Wat nu de Vrugt aangaat, die is in
haren purper-zwarten bolster, ontrent

heeft men ’er nog meer quaad af te

als een Oranje-appel van grootte zynde,

vreczen, als van de Mangga's alzoo zy

beslooten. Boven op de Vrugt vertoond

veel heeter zyn, en voor al moet men

zig een platte ster van vyf, of zeven

dan vallen zy rynschagtig-zoet

bruine blaadjes, van de zelve verwe, als
de bolster, aan welke ster men klaar zien

ze niet eeten, dan wel ryp zynde; en

Ik geloof, dat men die gestoofd, ook kan , hoe veel deeltjes die Vrugt van
binnen in zig verborgen heeft.

als de Mangga's, zou konnen gebruiken;

dog heb dat nooit gezien, waar van mi
de reden onbekend is
De Ser
geants

ballen-

boom

Na dat men de bolster, die gemakkelyk van een gaat, opgebroken heeft

Men heeft nog een andere zoort van zoo vertoonen zig van binnen vyf, of
meer langwerpig-ronde spier-witte deelnoemd, en die aan een Boom groeyen, tjes van de Vrugt , yder op zig zelven
de welke , gelyk mede de Vrugt, zeer in een purperverwig holleken leggende
een Vrugt , die men Sergeants-ballen

veel gelykenis na deze Stinkerd, en Stin- daar men yder stuk uitneemd, zynde
kerd-boom , heeft verschillende alleen een halve pink lang, en ontrent nog eens

maar wat in ’t blad, dat veel smaller is, zoo dik, dog aan de eene zyde wat spiten hebbende byna een en de zelve purpe

zer , dan aan de andere, uitloopende :

re bloessem ; dog de Vrugt is langer, en
spitzer, ook wit , lekkerder, en ge-

zoo dat men, om regt te spreeken, zeg-

zonder van vleesch, dan de Stinkerd

Vrugtjes in die bolster besloten zyn,

gen moet, dat 'er zoo veel byzondere

zoo bitzig nog ook zoo vezelig of hai-

vermits yder op zich zelven , en geen-

rig niet, en geenzins die zwaare reuk

zins aan de andere vast is.

hebbende.

Dit spierwit Vrugtje is zeer zappig en

Men ontdekt van binnen een groot glad, en als men het proefd, zeer leklangagtig pit wel drie of vier duim
breed lang, en wel een groote duim

ker , ja lekkerder, en aangenaamer

breed, rondom ’t welke het vleesch zit;

men bezig is, om er de smaak af

van zoet, als de Mangga; maar zoo ras

maar dat van binnen in zig een groote weg te krygen, zoo is ook de smaak
lange korl heeft, die bruin is, en zig irn weg, weshalven men daar niet veel aan
twee deelen scheiden laat, en dan , ten heeft , dan alleen, dat men een weinig
eersten geplant zynde , weeldrig voor zap van iets , dat gelyk als de korl is
groeid; dog zoo men er lang mede wagt
waar aan ’t vleesch zit, zuigd.

en ze droog laat werden, wil zy zoo

De Mangostan

boom

Een van deze deeltjens heeft gemee-

niet voort

nelyk een groote korl, en in de andere

Zy vallen op Java, en voor al or
Batavia, in een groote menigte.

is zy zoo klein, dat men ’er byna niet,
als wat fnazelen, in overig vind. Men
kan zig aan de zelve, om dat 'er zoo
weinig aan is, naauwlyks verzadigen.
Daar is geen Vrugt van een lekkere
smaak, waar by ik deze kan vergelyken,

Dat de Mangostan-boom in zich zelven

een heerlyke boom is, die een van de

lekkerste Indiaansche Vrugten uitleverd.

kan niemand, die deze Vrugt geproefc
heeft, tegenspreeken.

en zoo de smaak maar wat langer van
duur
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duur i7as, zoo zou ik deze Vrugt, als
de lckker e van gantsch Indien, de rang
boven de Mangga-Vrugt gegeven hebben.
dat wy om deze reden nu niet hebben

gedaan, om dat men de smaak 'er af in
een oogenblik quyt is.

Het is een zeer gezonde Vrugt, dic
zelfs geen zieken verboden werd, Om

dat zy ymand buiten gemeen door haare
onvergelykelyke zoetigheid verqukt.

na voor slypsieenen gebruikt, en uitnemend gocd bevind.

De Hus.ur-boo, die hier medein De Huf-

Amboin valt, zou men ook onder de furbooinwilde Mangistans konnen reekenen en

voor een zoori van Riras konnen houden , alzoo hy veel overeenkomst met
beide deze boomen heeft.

Wat de tyd nu der Mangostan-Vrugten
aan gaat, me heeft ze in November en

Wy vertoonen een tak van deze Boom December, en eet dezelve dan uit de
met de jonge Vrugten ’er aan,en de hand, zonder dat ik weet, dat men die
volkomene Vrugten ’er buiten ,op de ergers anders roe gebruil't.

Plaat No. 3.
De Kiras
boom.

De gedroogde bolster is heerlyk tegen

Men heeft op Macessar een andere de perzing, bloedgang, en diergelyke
zoort van een Mangostan boom, die zy
Kiras noemen, die 'er zeer wel na ge-

quaalen; ook werd de zelve wel in het
zuart-verwen, om die verw te beter zyn

lykt, dog deze naam geven zy ook aan stand te doen houden , van de Chineezen
de regte Mangostan, en onderscheiden gebruikt.
deze Boomen nier.

Het is mede een hooge breed-gekruin-

Onder de Vrugt-boomen kenne ik 'erDe

Doe-

de Boom, diens talken en bladeren, twee

geen , die zoo hoog, en zoo regt Op 2n¬
wascht, als de Doerian-hoom, by de on- boom-

aan twee ordentelyk tezen malkanderen

kundige gemeenelyk de Drioens-boom ge-

over, op dikke voetjens staan, zooda-

naamd.

nig, dat zig ain elk taksken eenige paa-

De Boom is vry dik van stam, die be-

ren ’er af, tot vyf of zes toe, vertoonen.

neden gevlerkt is, en een geelagtige

De bladeren van deze Boom zyn eg- schors heeft. Des zelfs hout is van buiter smaller en scherper toeloopende, als ten wit, en van binnen rosagtig, langdie van de regte Mangostan. Ook zyn draadig, en vast, zoo dat men ’er masten
zy wel zes of zeven duim lang, en

af maaken kan.

Zyn blad gelykt wel wat na ons Kerswel twee groote duimen breed. Zy zyn
mede vry vast, dik, en styf ; dog zoc sen-blad; maar zonder tandjes, hebbenvol ribben niet, ook vertoonen zig de de de lengte van drie of vier duim breed.
ribben, die 'er op zyn, zoo hoog-uitpui en de breedte van ruim anderhalve of wel
lende niet, als in de regte Mangostan. twee duimen. Het is beneden lichtUit de bladeren ziet men ook weer an- groen; maar aan de boven-kant donkerdere by paaren uitschieten.

De bloessem vertoond zig byna, als

die van de Bintangor, dog is zoo groo

groen.

Aan alle de steelen van deze blaaderen

ziet men iets , dat men zoo aan andere

niet, gelykende wel een klein poppen- blaaderen niet ziet, zynde als opgezwolbordeken, zynde voorzien van agt holle len , en agter aan een heuveltie hebbende.
witte bladerkens, van welke de vier bin-

De bloessem vertoond zig als een mee-

nenste (die ook wel de grootste zyn) bo- nigte groote witagtige bloemen , staanven op de vier andere siaan, die van bin- de als op een omgekeerd bakje, van welnen in zig een platagtig heuveltje heb- ke bloemen ’er dog maar weinig, en dikben, dat ter zyden ’er nog vier andere wils pas vier of vyf te regt komen.
en grootere by zig staan heeft, zynde
De Vrugt werd Doerian genaamd, als
vol zand-korls, waar uit de vrugt met of men zeide de doornige, of gedoorn'er tyd voortschiet.
de, na ’t woord Doeri, dat in 't Maleits
De Vrugt gelykt wel na een Mango- een Doorn beteekend. Zy is rond , en

stan; dog zy heeft dat sterretje boven op ook zomtyds wel wat langwerpig, van
niet; maar een holagtig breed kroontje, grootte als een gemeene Pompelmoes, met

dat van binnen in nogtans byna dierge- een harde schil, of bolster, die vol groolyken verdeeling, als de Mangostan- te dikke, scherpe en hoekige doornen
vrugt, heeft, verschillende van de zelve is , tusschen den groenen en geelen
ook niet in haare deeltjens, of in smaak. van buiten , en aan korte dikke steelen
Men heeft deze Boom, en Vrugt, ook vast zynde.
op Amboina; dog de Vrugt en word er
niet regt ryp.

Men moet de zelve met een mes, of
hakmes open klooven , wanneer men

Men zegt op Macassar, dat het hout daar in vyf langwerpige kamerkens vind,
van deze Boomen , in de moerassen be- waar in zig de regte Vrugt, of korl, in
graven zynde, met 'er tyd na twee of yder kamertje drie of vier, en in zomdrie jaaren 'er in gelegen te hebben, in mige ook wel maar twee korls, vertoo-

een bruine steen veranderd, die men daar nen, die van groote als een stuiter, of
als
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als een Duiven ey, zyn, hebbende een de gemeene ronde valt, waarom zy ook
wit en gladagtig vleesch rondom zig zit boven de zelve geagt werden.
Echalven alle deze zoorten,valt
ten, waar over een dun vliesken loopt,
zonder het welke zy aan malkanderen 'er op het Eiland Borneo, hoewel maar
vast zouden kleeven.
Men zuigt dit vleesch van de korls af,

op zommige plaatren , een zoort van

en de liefhebbers houden deze voor een

die ik kenne , alzoo die meer , dan

van de lekkerste Vrugten van Indien ;

nog eens zoo groot , dan de langwer

dog ik heb ze nooit konnen rieken , ik
laat staan eeten, om dat zy een geweldi

pige, valt.

Doerians, die de grootste van alle is,

Het is een heet-vogtige Vrugt ,die

3e Ajuin-reuk van zig geven , welke te veel gegeten, veel zicktens, als ook
reuk ook die gene, die ze gegeten hebbloedvinnen, koortzen, de roode-loop,
enz. veroorzaalet.
ben, wel twee of drie dagen by blyft.
Men zegt, dat zy zeer zoet, en byna

Men heeft deze Vrugt op zyn best

als een ever-vlade, smaaken, na dat mer

hier in de maanden van Mey, en Juni,

maar die vunsse reuk te boven gekomen

hoewel men ’er ook wel in andere maan-

is, die door de zelve te eeten zeer ver

den nog eens Vrugt van heeft. Dog als

minderd werd.

dat gebeurd, dan volgen ’er gemeenelyk
zwaare ziekten op. Op andere Eilan

De hoogte van de Boom, ende zwaar-

te van deze scherpe Vrugt, is oorzauk

den, als Celebec, in de Moluccos, in Bande.

dat men gemeenelyk wagt, tot dat er

op Java, en clders, zyn zy in andere
maanden ryp.
Niet alleen de Menschen, maar ook

de Vrugt van zelfafvalt.
Versche

Men heeft er verscheide zoorter

de zoor¬

af ; dog de voornaamste zyn (immer-

ten.

zoo verre men die in Amboina heeft

de Verkens en Civet Katten, zyn gek
na deze Vrugt, ja daar zyn ’er, die er

twee zoorten: De eene, die langwerpi

wel agt, tien , ja twaalf konnen

ge Vrugten heeft, die men voor de beste

eeten , schoon zy aan twee of drie ry-

houd, en die aan haare goud-geele verw.

kelyk hun genoegen behoorden te hebben , en daar zyn tyden , dat men de
zelve verbieden moet te verkoopen, of

en ydele doorns , kenbaar zyn, en de

andere de gemeene ronde. De eerste

hebben gemeenelyk een of twee korls, ten minsten belasten, de schillen (die
die ook voller van stoffe om de korl, dan men anders maar hier of daar op de
de andere, zyn, en daarom voor de beste

gehouden werden.

Onder deze vind men er zommige
die een schors hebben, die van binnen,

straat nederwerpt) elders buiten de Stad
te brengen, om de gevaarlyke ziekten,

die door de stank, en hitte der zelve
ontstaan konnen , voor te komen. Zy

appel-bloessem, en van buiten hoog-gee

verhitten geweldig, en konnen ymanc

is, en welke de kenners voor de beste

bang maaken.

van de langwerpige zoort houden. Na
deze verw noemd men de zelve Doerian

Cessomba, als of men de appel-bloese
me, of licht-roode Doerian, zeide.
Ik heb deze zoort nooit in Amboina

maar wel in Banda gezien.
Behalven deze, zoo is 'er nog een

derde zoort van deze lange, die zy Doe
rian Nangka, of de Soorsak-Doerian noemen, om dat zy wel wat na de Soorsak

Men kan de korls ook wel braden

gelyk wy de Castanien doen, en die zoo
eeten; dog zy zyn zeer ongezond, be

derven de keel, en konnen ymand zeei
kort-ademig maaken
De Cbineezen branden van de Doerian-

schillen een assche, die zy tot het appel¬
bloessem verwen gebruiken.

Als deze Boom nu oud werd , dan is
hy nog goed, om ’er balken , latten

gelykt. Deze werd by de kenners in planken, enz. af te zagen, alzoo 't een
vast, en duurzaam hout is, voor al ,
verre na zoo goed niet, als de voorige
gehouden, om dat zy zagter van korl.

of van stoffe en vlecsch is.

wanneer het droog staat, daar ’t anders
in de vogtigheid, en in de regen ten eersten weg, en verrot is. Men kan 'er

De roode zoort is wel voller, en menigvuldiger van korls, maar de zelve zyn ook wel Masten van maaken; maar men
200 goed, nog zoo lekker niet, als de moet wel bezorgen, dat het van bover
langwerpige, om dat zy laffer, en plat niet kan inwateren.
ter van smaak zyn.

Nogtans is er een zoort van deze, die
kleiner, dan de gemeene ronde, en vol
ler van korls, dan de andere, vallen, en

Een afteekening van de ronde Doerien-Vrugt vertoonen wy op de Plaat
N. 4.

De Soorsak-boom is mede een hooge en

De Soor-

zyn de kleinste, die ik kenne, hebben-

zeer lommerryke schoone Boom, rouw saken effen van schors, hebbende wel en- boom-

de veel kleine korls, maar een vaster en

kele , dog zeer gladde dikke en vaste

overvloediger stoffe om de zelve, dan in

bladeren , die wel vyf of zes duim
lang,

die men Verkens-Doerians noemd. Deze
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lang en wel drie duimen breed, don-

Men kend in deze Gewesten ’er maar Byzonde-

ker groen van verw , en voor rond twee zoorten af, te weten , de Biioe- tezoortoeloopende zyn. Als men die afbreckt, lang-Soorsak, zoo genaamd, om dat de ten er alloopt 'er een kleefagtige melk uit.
schorsse des zelfs zecr wel na een KoeOver dit blad loopen verscheidene jen-huid, by de Maleyers Biloelang geschuinze dwarsribben met fyne aderkens naamd, gelykt. De korls van deze zoort
tusschen beiden.

leggen ’er los in, zyn bros en geeiagtig

De Vrugten van deze Boomen groeyen van merg, en zoo slymerig niet, als an-

niet, gelyk als aan andere Boomen, uit dere , trekkende in smaak vry sterk na
een bloessem , of aan de takken maar aan
de stam, of wel aan een korte dikke

Druiven, en Honig.

Buiten die zoort heeft men nog een

steel, die uit de stam voort komt, en andere ; de Bry-soorsak genaamd, om dat
waar aan de Vrugt, die vry zwaar is, zy papagtiger en smeeriger, als de anderc, valt, zynde wit van merg, dat zig
zyn Gezantschap na China fol. 147. me- als pap vertoond, en ook veel sterker
de, maar beter in ’t I. Deel van de van reuk, dan de andere zoort , waar¬
Hortus Malabaricus verbeeld , waarom
om zy ook voor zoo goed niet gehouden
hangt. Men heeft ze by Nieuwhof in

wy nalaten die hier te vertoonen. Zy

komen zomtyds enkel, en zomtyds ook

werd.

Men riekt die Vrugt, en zelfde Boom,

wel twée aan eene steel, Voort , en hoe voor al als ’t regend, of tegen den a-

dichter zy aan de aarde staan, hoe be¬
ter zy gehouden werden.

vond, meer , dan op andere tyden.

Men kan byna niet regt zeggen, wanDeze Vrugt is van grootte en dikte neer de Vrugt ryp is, behalven dat zy

als een lange Water-Meloen, zynde on-

ook altyd niet dragen.
Zommige stellen ’er de maand Notrent anderhalve voet, en ook wel langer, en wel zoo dik, als een man bo- vember, andere die van December toe.

ven aan zyn dye is. I heb 'er gezien.
Immers zoodanig ziet men de Vrugdaar een man zyn dragt aan eene had. ten hier nu en dan, dog ook wel in anZy hebben van buiten een dikke ruwe dere maanden , voortkomen.

korlige bast, die vol van scherpe hoeken

Zy vallen hier niet oorspronkelyk ;

en ruitjens is, hoewel zy zoo scherp niet maar schynen hier van Java, Bali, Ce-

zyn, dat zy ymand (gelyk wel de Doe- lebes, of Borneo,gebragt te zyn. In haar
rians) zouden konnen bezeeren.
eigen grond vallen deze Boomen, wel
Zy zyn tusschen den groenen en geelen zoo vast, en duurzaam van hout, als
van verwe, als zy ryp zyn , dog meest hier , dat ligt bederft, ook komen ’er
na den geelen trekkende.

hicr witte Mieren in.

Door ’t midden van die zwaare Vrugt.

Het is een vogrige en galagtige Vrugt,

die men in de lengte opsnydloopt een dic zeer zwaar om te verteeren, hoewel
dikke steel, die rondom metzeer

veel,

zoo heet niet, als wel de Doerian, is,

ja wel met zeventig of tagtig korls bezet waarom zy ook voor gezonder en aanis, die, even als de voorige Vrugt, met genamer gehouden werd , daar over ik
een wit, en ssymagtig merg bezet zyn, de liefhebbers oordeelen laat, alzoo my

dat men ’er ook afzuigt. Hoe nu de deze Vrugt al mede, om zyn vunzen
korlen voller van merg zyn, hoe beter reuk, gantsch niet geleken heeft.
ook de Vrugt van de liefhebbers gekeurd
Men kan de korlen, gebraaden zynde,
werd, vallende deze korlen gemeenelyk ook eeten, en dan smaaken zy zoo van
zoo groot, als de grootste Castanien, of verre wat na Castanien; dog in verre na
als een stuiter, dog wat langwerpiger, zyn- zoo lekker niet, behalven dat zy ook
de vast aan die binnenste steel, en zig zeer winderig zyn; maar tegen den buikvertoonende in hollekens , die uit een loop werden zy zeer geprezen.
zenuwagtige taaije stoffe bestaan.
De Tsjampedaha-boom schynd als een De
Zy fmaaken zeer zoet, ten deele als minder zoort van de Soorsak-hoom te Tsjam-

zoete Limoenen, en ook wel wat na Ho- zyn. Hy is regter , wel zoo hoog, pedahanig; dog daar is een geelze smaak, en en dunner van stam. Hy groeid ook boom.
een zeer onaangenaame reuk by , byna zoo weelderig niet in de Thuinen, of in

als van iets, dat verrot is, hoe zeer ook de Stad, als wel in het Bosch, daar hy
de liefhebbers deze Vrugt mogen pry- vry beter tierd. Hy valt ontrent een
zen, en zoo ras men maar in een huis

groote span dik. Zyn schorsse is don-

komt, daar zy zyn ,verraden zy zich

ker-groen , wat na den zwarten trek-

zelven door deze reuk, even eens als de

kende.

Doerians.

Zyn blad komt mede enkeld, als die

Het hout van deze Boom is van bin- van de Soorsak, voort, dog het is langer,

nen Citroen-geel, syn van nerf, en be¬ ontrent zoo breed mede , loopt rond
quaam, om ’er ook iet af te timmeren. toe, en is ook zeer vast, styf, en glad,
heb-
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hebbende weinig schuinze dwars-ribben, gelyken; dog tusschen de Boomen zelf
en ook met kleine aderkens hier en daar

tusschen beiden bezet zynde. Het is boven donker-groen van verw maar bene

den gevlogten , waar door die boom me-

is een groot onderscheid.

Van de zelve zyn ’er drie zoorten, te
weten , de Cattoen-Soekom, de Korl-Soe-

kom, en de Wilde. Wy vertoonen van

de een schoone lommer geeft.
de laatste hier een afteekening met de
Men verneemd by ’t afbreeken der Vrugten, en hare korls, op No Vl.,
zelve bladen, dat 'er mede zoo een wit- waar uit men ook genoeg van de andere

te en taaje melkagtige stoffe uit de Boom kan oordeelen.
loopt.
De eerste zoorte van deze Soekom-boo¬ Die drieDe Vrugt wast aan de dikke takken men is redelyk hoog, graauw of witag derley
boven aan de stam en heeft de lengte
van cen hout-voet ontrent, en is van dik

tig van schors,en van binnen hoog-gee

zoorten

heeft.

werpig, zynde zoo lang , nog zoo dik

van hout, dog zeer ydel en weinig van
takken, en met weinig dog zeer groote
bladeren, die zig met vyf of zes by een

niet, als de Soorsak. De bolster is mede

aan ’t einde der takken aan korte dikke

te als een kleine Pompelmoes , dog lang-

geelagtig, vol korltjes, dog kleiner, als

steelen, en met een dikke rib in ’t mid-

die van de Soorsak.

den, vertoonen. Zy zyn wel een voet

Van binnen is zy mede vol korls,

die in geen minder getal, als in de

lang, en in vier of vyf spitzen verdeeid
die yder van den anderen onderscheiden,

Soorsak, aan een dikke steel vast zyn, en ingekeept zyn.

hebbende een zappig en glibberig merg;

Indien deze bladen afgebrooken wer-

maar deze korls zyn kleiner, geeler, minder van merg, en ook wel
zoo goed, en zoo zoet van smaak

den, zoogeeft de Boom ook een kleevi-

trekkende eenigzins na rype Druiven , behalven dat by de zelve ook

De Vrugt wast aan een dikke steel,
die tusschen de bladeren van de Boom

die bezwaarde reuk niet is, gelyk we

voortkomt, zynde als een kinds-hoofd

ge melk van zig, die men niet, dan met

moeite, van de handen af krygen kan.

by de Soorsak, en dat zy zoo ssymerig

De Katoen-

SoekomEoom.

dog wat na een hert gelykende.
niet zyn, waarom ook de liefhebbers de
Zy heeft een dikke bolster, die groen
zelve zeer verre boven de Soorsak in en korlig, maar niet scherp is, dog de
smaak, en aangenaame geur verheffen korltjes zyn wel zoo hoog, als die van
voor al dog die gene, die aan de Boon

de Soorsak. Ook kan men aan deze kor-

volkomen ryp werden. Egter kan men
de zelve, daar zy is wel rieken, en ge-

len, en peukeltjes, zien, of 'er vecl, of
weinig korls in zyn. Want als de zelve
zig laag, of glad vertoonen, zoo is dat

waar werden

Men braad ook de afgezogene korls een teeken, dat 'er weinig korls in zyn,
en dat 'er veel merg in is.
ken al heel na, als de Castanien,
De Vrugt zelf heeft van binnen een
of men kookt die wel, en die smaa-

zynde wat kleiner, en wat geelscher van

vezelig of hairig merg, dat wel wat na

smaak.

de Katoen-vlokken gelykt , waar na zy
Zy verwekken ook veel winden, en ook daarom genaamd werd , gelyk dat
zyn zeer goed tegen de Loop. Zy zyn ook aan de schors vast is

hier overvloedig; dog ik weet niet, dat
ik ze op Java gezien heb.

Van deze Vrugt zyn mede twee of

Men eet deze Vrugt niet raauw, maar
gekookt, of gebraden , en met Sop,
en Calappus-melk , of met Olie , na de

drie verscheidene zoorten, de eene wat
wilder , de andere wat kleiner, en ronder Vrugten gevende; dog zy komen in
smaak al op een uit.

smaak ’er af is zoo wat geels.
Zy vallen hier niet zeer veel, maar

Men ziet ze hier meest in de maanden
October, November, en ook wel in De-

Jaar door; hoewel zy zoo veel Vrugten
niet geven, als de Korl-Soekoms. Men

cember, ryp werden. Zy tieren best, en

ziet ze veel op Java en Sumatra.

vertoonen zig op zyn schoonste in't

wyze der Inlanders, bereid ; dog de

die er zyn , dragen meest het gantsch

Zy geraken door zwaare winden ook

Bosch, en zy werden meest door de licht uit de grond, om dat zy niet zeer

Vleermuizen voortgeplant, die er heet vast geworteld zyn.
op zyn.

voos, en niet zeer bequaam, om ’er iet

hout, dat na den bruinen trek- , komen-

goeds af te maken, ten ware tot klein

de zeer na aan ’t Vzer-bout in vastigheid

goed.

van hout.

De Soe
kom-

boom.

Het hout der zelve is ook zeer ligt.

De oude Boomen geven goed timmer-

Dc Soekom-hoom is mede een voornaa-

me Boom, die, in opzigt van zyn Vrugt.
wel wat na een korte Soorsak schynd te
III. DEEL.

De Inlanders getuigen, dat men van

dezen Boom verscheide byzondere geslagten heeft, en spreken onder andere
van een Steen-Soekom, van welke zomX
mige
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mige ook korls hebben, die men braad, andere , hoewel men de zelve overal
en nog van een derde zoort, van welke groeyen ziet, zoo wel boven op de berde Boom veel hooger , dog de Vrugt gen, als ontrent de Stranden.
De Boba Massi-boom, is een Boom alsDe
kleiner, dan de gemeene Kattoen-Soekom,
valt.

Deze Boom is hier niet veel geagt,

De Korl-

booin.

immers altoos zoo veel niet, als de vol¬

Vrugt aan een steel, even als de Castanie, van grootte als een Duiven-ey, en

gende zoort.

zeer goed van smaak.

De Korl Sockom-boom, die een Vrugt

Wy vertoonen een tak 'er af met de
Vrugt op No. VII.

Soekcm-

met korls geeft, is van stal, hoogte van

boom.

stam, en blad , byna niet verschillende,

De Jamboes¬ of Djamboe-hoom is mede

hoewel dikker van stam , dog hy is wel

een heerlyke Boom, waar van verschei-

200 laag, en wyder uitgebreid van takken, ook wel zoo groot, en wel zoo

de tamme, en wilde zoorten zyn ; dog
wy zullen alleen van die gene, die wy

ruw van blad, dat wel byna anderhalve

kennen , te weten, de tamme, sprecken,

voet lang, en evenmatig breed is, boven

onder welke de groote zoort boven de

ruig , dog beneden zagter zynde. De

andere verre uitmunt.

De
amboesboom.

Inlanders gebruiken die als hun tafelHet is een schoone fraave hooge
lakens, en borden, alzoo zy groot zyn, Boom , dog niet heel breed van top ;
en niets kosten.

maar cierlyk en dicht van blad , dat

De Vrugten van dezen Boom zyn wel donker-groen, glad, rond , wel een
zoo groot, als die van de voorige, groote span lang , en wel drie of
dog van gedaante even eens , hoewel vier duim breed is, staande twee en twec
de korls, en peukels der zelve, op de tegen een, hebbende veel dwars-ribben,
schors veel dichter staan, en ook langer en gevende een uitnemende schoonc

als in de voorige, maar egter niet scherp lommer, zoo dat ik, om een schoonc
Wandel-gaard te maken , die van geen
Men heeft van binnen in de zelve andere , dan van deze Boomen, aanlegveel korls, byna als Castanien, om de gen zou, om dat zy zoo dicht van

zyn.

welke een graauwagtige harde schil is, loof, en zoo glinimend en lommerryk
van blad zyn. De schors van de Boom
zynde alle met eenig merg van een gescheiden. Men kookt, of braad de zel- is graauw, en ’t hout wel hard ; dog
ve, en zy smaken redelyk wel, dog wat onbequaam voor de Timmerlieden, om
wateragtiger, en zyn zagter, als Casta-

dat het te nat, en te zappig is.

nien. Deze zyn mede zeer goed tegen
De bloessem van deze Boom is Roode Loop, ook geven zy een goed voed- zenverwig, gelykende wel cenigzins na
zel, hoewel zy wat opblazende zyn.
de Appel-bloessem, dog zy is veel grooMen heeft overvloed van deze Boo- ter, vermits aan yder bloem wel vyf of

men, zoo ontrent de huizen van de Stad,
als in de Bosschen.

zes dikke roodagtige blaadjes, die ook
wat wit hebben, en die van binnen van

Het hout werd hier tot de timmera- lange, stevige, en Roozenverwige fnaagien quaad gekeurd, ten ware dat het zelen en draaden voorzien zyn , die een
oud, en zeer droog is.
schoon gezigt aan die Boom geven, be¬
Delde
Soelom-

oom.

De Wilde Sockom-boom (waar van wy

halven dat zy zich ook, afgevallen zyn-

een teckening op No. VI. vertoonen) verschild , mynes oordeels, niet

de, zeer cierlyk op de grond vertoonen.

van de korlgevende Soekom-hoom , hoe-

hier op No Vlll. ; dog de groo-

De bloessem der zelver vertoonen wy

wel hy in zyn takken meer na de eer- te Boom en Vrugt, zoo van de groote,
ste zoort gelykt. Ook is de melk, die als van de kleine Jamboes , heeft men
nit deze Boom vloeid, zoo kleeverig zeer net in de Hortus Malabaricus, in 't
niet, als die uit de voorige druipt. Het I. Deel fol. 17. en 18., onder de naam
hout is geel en grof van draad.

van Malacca-Schambu, en Nati Schambu,

Hy is ook kleiner, en steckeliger van
blad, en kleiner van Vrugt, die wat
bultig, ook langwerpiger valt, en kor¬
ter van korls, of peukeltjes op de schors is.
Zy is mede vol korls, dog zy zyn
klciner, en slegter van smaak, als de

bloessem op staat, en na dat de zelve
hare volkomenheid bekomen heeft, en

regte Korl-Soekom, en zy werden ook
zelden, dan van geringe lieden, en maar

ryp geworden is, zoo heeft zy de gedaante van een langwerpige Peer, of

by tyden van nood, gegeten , alzoo zy

Appel, zynde ten deelen wit, ten deelen bleek-rood en glad van schil, die
niet dik is, en na beneden ook wat dun-

veel meer bezwaaren, als de andere.
Men vindze hier en daar in 't Bosch;

Boha

een Calappus-boom, gevende meest een Massi

verbeeld, waarom wy die hier niet geven.

De Jamboes-Vrugt komt gemeenelyk
voort uit een klein knopje , daar de

dog in zoo grooten menigte niet, als de ner, dan boven, uitloopende.
Deze
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ronder, als de voorige, en niet grooter, geurige
dan een jonge gemeene Pinang, geel van Jamboes.

hoewel ik 'er verscheide gezien heb, die verwe, en hecrlyk van smaak.
ik vry beter dan meenige Persik vond.

daar zy in hare zoete en te gelyk rin

Ik heb ze, voor of na die tyd nooit

sche smaak, en zappigheid, best na ge-

meer gezien; maar zy quamen my toen
byzonder wel , alzoo wy byna van

lyken

alles gebrek hadden, en niets, dan door

Zy hebben van binnen groote graau
we kantige korls, zommige een groote,

’t zwaard, bekomen konden.
Men heeft buiten deze nog een zoort eWater

en andere ook wel twee of drie klcine.

van kleine Jamboezen , die men Water- Jamboes.

Men vind ze ook wel, zonder korl, en

Jamboezen noemd, om dat zy wateragtig en laf van smaak, en zoo aangenaam

die vallen gemeenelyk wel de beste.

Zy zyn zeer gezond, om ze uit de

niet, als de voorige, zyn.

Zy zyn als een Boeren-Pruim van groo-

hand te eeten, en ook zeer goed , om
te stooven. Zy verkoelen zeer3
en

te, of daar ontrent. Deze werden raauw,

veroorzaaken ook eenige t’zamentrek-

en ook wel gestoofd gegeten. Zy groe-

king , verfrisschende door haar kouden

en vier of vyf by een, zynde rood, en

en vogtigen aart de zieken zeer, en 15

ook wel bleek-rood van verwe, en ge-

byzonder dorstlesschende.

lykende eenigzins na een klein hoedje :
t zyn rechte bedriegers, die van buiten

Men heeft van deze groote Jamboe
sen wel twec of drie zoorten, de eene

rooder , de andere witter, en de eene

ook geuriger, als de andere.
Zy blocjen gemeenelyk in de maanden

van Juni, en Juli, wanneer het Regenzaizoen op zyn sterkste is, in welke tyd

schoon gelyken; maar als men er in byt,
zyn zy zeer watcragtig, en plat van
smaak; dog om te verkoelen zeer goed,
en geven , gestoofd , een lekkere schotel ecten.

Men heeft van deze ook tweederley

dezc Boom zyn blad verwisseld, krygen

zoorten; dog de tweede zoort valt rin-

de niet lang daar na de voornoemde

scher.

schoone bloessem ; maar ’t loopt wel

Deze Boom is veel lager, als de voo-

rype Vrugten geeft, die men in Decem-

rige, en veel kleiner van bladen, die gelyk als een ssim kruis maken. Het blad

her en Janiari allereerst hecft. Hoowe

is ook zoo donker-groen niet , en de

vyf of zes maanden daar na aan, eer hy

zy op Malacca ’t gehecle jaar door zyn

bloessem is wit, zynde veel digte draa-

Ook heeft men ’er hier wel nu en

den by malkanderen.
Men heeft deze Vrugt in November

dan cens tweemaal Vrugten in een jaar
an gezien.

en December, in welken tyd der hitte zy

Nien heeft op Celches een zoort, die
Vrugten als klcinc Klappus-nooten geeft,

ook ongemeen verquikkende, gelyk ook
de schorsse van deze Boom wel zoo goed
tegen de Sprouw, als die van de groote

dic geheel wit, dog zeldzaam, ook daar
zelf, zyn

Men heeft veel moeite, om ze voort

Jamboes-boom, is waarom men de zelve
ook wel op erven agter de huizen plant,

tc planten, dat maar hier en daar in Tui

behalven dat ook deze Kers-roode Vrug-

nen der Grooten geschied, en dan wascht

ten een fraai gezigt van verre geven.

zy nog zeer langzaam. Mogelyk dat zy
op Malacce, en in haar eigen gronden,

boesen , die de Swarte Jamboes genaamd te

beter tierd, dan hier. Zy werden best,

werd, en die bloed- of donker-roode boes.

Daar is nog een ander zoort van Jam-

en ook meest, gelyk ook veel andere

Vrugten geeft. Deze Boom is veel hoo-

Boomen, door de Vleermuizen verplant,

ger van stam, als de voorige, veel glad-

die de korls zich weer ontvallen laten,

der van bast, en de takken des zelfs brei-

De Swar-

en dus grocyen zy ten eersten van zelf den zig ongelyk wyder uit. Ook zyn
voort

De schorsse van deze stam is een heerlyk middel tegen de Sprouw, als men ’er,

de bladeren veel langer en smaller, als

die van de groote Jamboes-hoom, staan-

de ook, gelyk de andere, twee en twee

na dat hy in ’t water gewreven is , de nevens een. Zy zyn ook lichter-groen
mond mede spoeld, of die op de tong van verwe
De bloessem is byna als een groote
legt, zoo vallen ’er stukken en vellen
van de tong af

Jamboes , dog langer van fnazelen, en

Ik heb op Java eens een gift van
cen Javaansch Prins op Soerabaja, terwy

schooner rood van verwe. Men ziet ook

de Vrugt, twee of drie by een wasschen,

wy te zamen op een tocht waren , van

die, ryp zynde, wel een groote Peen

een zoort van Jamboesen, die klein, maan

gelyken, zynde grooter, als de groote

uitnemend aangenaam van geur waren ,

trekkende geheel en al na de reuk van

Jamboes , wat gerimpeld, en zoo donker-rood , dat zy als na den zwarten

De Roos- Roozen-water, bekomen. Zy waren vee

trekt. Zy is zeer zappig, wit, en wat
X2

pur-

Jain-
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purperverwig van merg (dat men in de
groote Jamboesen mede wel heeft) zynde

van een groote graauwe drooge korl

en voor al op Hoewamohel, daar men op
Loeboe nog een andere byzoort 'er af
heeft. Hoewel deze Laken- Jamboezen
nu ook al aan ’t Kasteel Victoria bekend

voorzien, om de welke een veel zagter
merg, dan om de groote, zit.

zyn; dog zy werden weinig geagt, om
dat men een beter zoort heeft.

Deze Vrugt is nog wel zoo lekker,
zappig, en wel zoo wynagtig, als de

groote Jamboes, ongemeen verfrisschende. Men eet ze raauw, en ook ge-

De Atun-koom is mede een van de voor- Atunnaame Vrugt-boomen. Hy is maar van
een matige hoogte, recht van stam, die

boom.

hier en daar wat uitgehold, en welkers

stoofd, voldoende in beide even zeer.

De Amboineezen houden dit echter schors zeer bros is

Zyn takken zyn recht, en zyn geribde

voor een zoort van Wilde Jamboes-boo¬

men, en schoon de zelve zulken lekke-

bladeren meest enkeld op zig zelven,

ren Vrugt uitleverd, zoo geeft zy nog-

tans een slegt hout, dat voor de Tim-

ydel, en ontrent vier of vyf duim lang,
en half zoo breed , hoewel ik 'er ook

merlieden niets weerdig is, dan tot brand-

wel langer gezien heb, en egter maakt

hout. Deze Boom werd meest door de

hy , door de menigte van zyn takjens

Vleermuizen in ’t wild geplant, hoewel nog al een redelyke top.

Zyn bloessem bestaat in vyf blaadjens

de Amboineezen hem ook in hunne Tuinen

met veel dunne fmazelen van binnen, waar
buiten voortquecken.
Buiten deze is 'er nog een andere, of uit de Vrugt voortkomt, die ontrent als
De Witte
de rechte Wilde of Witte Bosch Jamboes¬ een groot Hoender- of Ganzen-ey zig verBoschtoond , zynde bleck van buiten , byna
Jamboes hoom, die witten bloessem, en ook zul-

ke Vrugten geeft.

als of 'er Zaagmul, of wel iet desgelyks,

pgestrooid was, en van een harde dikdan de tamme , ook gemeenelyk krom, ke bolster voorzien. Zy hebben een
hebbende kleine dunne takken, en bla- groote lange rosse korl, die wrang en
deren, die ook wat langer, en donker droog van smaak is.

De stam van deze Boom is vecl lager,

der-groen, dan de tamme, zyn.

Men heeft 'er tweederley zoorten af,

De Vrugten komen ’er gemeenelyk de eene wat vetter en aangenamer, als de
twee en twee aan, hebbende de gedaan- andere , en daarom van de Amboincezen

te van Queepeeren , agter aan als een de vette Atun genaamd.
tuit, en verder wat rond, en platagtig.
Zy werden nooit op zig zelven gegeZy zyn zoo zappig niet, als de groo- ten ; maar wel in eenige zoorten van
te Jamboezen, en harder van merg, een Amboinesche Spyzen gebruikt, die zy van
weinig bitter, ook wat laf of wild van raauwe Sardyn-Vischjens, als Haring
smaak, en van een kleine korl voorzien Ritsjes , Limoen-zop, Gember, en meer

De Ce¬
ramse

Zy bloejen in Juni of Juli, en zyn onder een gehakt, maken , waar onder
zy deze korl dan raspen, en dit verzeeutwee of drie maanden daar na ryp.
Eindelyk valt 'er op Ceram nog een werd kostje, Coho Coho genaamd , eten

Wilde Jamboes-hoom, die van stam on-

Jamboes. trent als de wateragtige Jamboes is, met

wiens bladeren ook deze best over een
komen.

de Inlanders (en nu ook al veel Hollanders) zeer geerne.

Deze korlen zyn zeer goed tegen de
Loop, alzoo zy zeer sterk te zamen trek-

Men ziet de Vrugten by lange trof- ken, en schielyk stoppen , weshalven
sen aan een enkele steel voortkomen , men die met voorzigtigheid, en maar
hoewel zy yder nog een byzonder steelt matig in zoo een geval gebruiken moet.
je hebben, daar ’er dan wel twee en

Deze Boom valt hier schaars, en is

meer aan zyn, gelyk men in de teeke- zeldzaam , hy groeid daarenboven ook
ning N°. VIIL. zien kan.
niet zeer voorspoedig voort, en heeft
De Vrugt is van grootte als een Boe- slecht bros hout.
Wy vertoonen deze Boom met de
ren-pruim ; dog wat langwerpig, met

een groote navel, niet gerimpeld, en Bloessem, en Vrugt niet, om dat ze zeer
zeer zagt, als men die aantast, als of net na ’t leven geteekend is in de Hortus
men laken voelde, waar na zy ook wel
Laken-Jamboesen genaamd werden. Ly

Malabaricus in 't III. Deel.

De Anona-boom is niet hoog slegt

De

is donker-purperagtig van buiten3en van hout, en van grootte byna als Anonaheeft weinig merg , dat wit, niet zeer een klein Limoen- boomken, hebbendeboom.
zappig en droog, hoewel wat rynsch van een kromme stam, ydele en brosse taksmaak is, hebbende een lange korl, die

ken, en bladeren, die in reyen dicht aan

zeer t’zamentrekkende, en van grootte een staan, en die niet boven drie of vier
als een Pistache, of als de korl van een duim lang, rykelyk half zoo breed, en
Olyf is.

Zy vallen meest op ’t Eiland Ceram,

donker-groen van verwe zyn.

De bloessem is wat groen, dog meest
geel-

En GEWASSEN van AMBOINA.
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geclagtig, bestaande uit drie smalle bla- intrent een voet lang, en ookwel

wat

derkens, die zig driehoekig, en in 't korter,drie of vier duim breed, donler-

begin van Juni begind te vertoonen.

De Anona-Vrugt gelykt zeer wel na 't

groen; dog vol graauwe vlerken, en met
eenige ribben bezet.

hert van een Koebeest. Eenige nogtans

De Vrugt, die ryp zynde geel is

zyn wel wat ronder. Zy valt wel zoo

wast by een tros, en is van grootte als

groot, als een matige zoete Limoen, en

een witte Boeren-bruim, of als een Ki-

is als vol ruiten , die over de geheele

vits-ey. Men ziet hier een takje met

Vrugt een weinig ingekeept, loopen. zoo een tros, en met zoo een LanssaOok ziet men aan de eene kant door- Vrugt byzonder, zoo groot, als zy, ryp
gaans cene keep, die niet diep gaat. Zy zynde, is, op No. IX. afgeteekend.
is van buiten, als zy ryp werd, roodag-

tig, dog, ryp zynde, wat bruiner.

Ly

Zy hebben van buiten een geele schil-

le , die zig gemakkelyk ’er af schillen

is van binnen wit, zagt, dog gantsch

laat, of, met de vingeren genepen zyn-

niet zappig van merg , hebbende in

de, borst zy van zelf open.

't

midden een stuk weegs henen een steel,

waar aan zig in ’t merg veel lange zwarte korlen vertoonen. Men breckt ze in

Van binnen vertoond zig een witagtig, glad, doorschynend, zappig merg.
zynde in vyf deelen , byna als de smalle

stukken, alzoo de schil te bros is, eet

Look-bolletjes, verdeeld, waar in platte,

die zoo, en men spuwd de korls uit.

eenigzins hoekige, korlen zyn.

Zommige pryzen de smaak zeer; maar

Zy zyn zoo ongemeen lekker van

zy is zeer zoet, en men heeft gemeene-

smaak, ten deele zoet en ten deele rynsch

lyk aan eene Vrugt zyn bekomst, alzoo

zynde , dat men, ’er eens aangekomen
zynde , zich niet verzadigen , en ’er
niet uitscheiden kan. Ik heb ’er menige
schotel vol alleen, te weren , op eenc

zy sterk voet. Men eet ze raauw, uit

de hand, en zy werden geoordeeld te
stoppen. Zy zyn gemeenelyk in Augustus ryp , na dat zy in May of Juni ge
bloeid hebben; dog om ze voor de Vleer-

reis een gelyk , af gegeten, en zy zyn
my nooit qualyk bekomen. De korl is

muizen, die ’er op vlammen, te bewaa-

zeer bitter, en daarom moet men die niet

ren, zoo laat men de zelvc niet volko-

in stukken byten. Deze Vrugten geven,

men aan de Boom ryp, maar men plult

gestoofd zynde, ook een lckkere schotel

de zelve, ten naasten by ryp zynde, en

eeten, en schoon ’er maar weinig Wyn

laat ze verder in de Ryst ryp werden ,

bykomt, zoo zou men zeggen , dat er
veel by gedaan was. Zy verfrisschen,

daar zy maar weinig dagen in behoeven
te leggen.

en verkoelen ymand sterk.

Men heeft deze Vrugt gemeenelyk
Het is zeer waarschynelyk , dat deze
Boom hier mede van buiten ingebragt , ryp in Maart, of April, en eenige volen vreemd is.

De geknobbel
de Anon-a
Vrugt.

Men heeft tweederley slag van de zelve, en de tweede zoorte van Boomen is

vember, of December bloejen.
Zy wil wel ’t best in 't wilde tieren ,

wel zoo klein, als de eerste, gelyk ook

en draagd dan veel eer, en overvloediger.

de Vrugt is, die zig vol knobbeltjes, of
pokken als in ruiten, vertoond, waar na

De korls zyn, gewreven zynde, goed
tegen de Buik-wormen.

zy ook de geknobbelde Anona genaamd

Het hout deugd niet, om te timme-

werd. Zy is wel zoo zappig, en geurig,

meren, maar ’t werd nog wel gebruikt

ook lekkerder, als de voorige zoort, en

tot hegten , Krissen, Bylen, Hakmef-

vertoond zig, ryp zynde, graauwagtig

sen, en tot deze en gene Geweer-stee-

van verwe.

len.

De Ternataanen, uit welker Land zy

Daar is ook een wilde Lanssa-boom, die

hier gebragt zyn, noemen deze Vrugt

in hoogte en in zyn verder aanzien, blad,

Atis.
De

gende maanden, en men ziet ze in No-

De Lanssa-boom is een fraaje hooge

De Wilde
Lanssa-

enz. niet veel van de tamme verschild , boom-

dan alleen, dat het blad gladder, en zoo

Lanssa-

boom , die bleek en hard van hout is,

uitpuilend van ribben niet is.

boom.

schynende wegens zyne menigvuldige

De Vrugten wassen niet in trossen,
maar enkeld, gelyk men aan dezen tak,

vooren als een menigte van byeengevoegde stammen te zyn. Daar zyn tamme en

die wy op No. X. vertoonen, zien

wilde

kan.

De tamme swaar van men twee zoorten heeft) is dun van bast, tusschen den

smaak. Zy werden van geen menschen,

graauwen en geelen, hebbende een fraai
e stal, dog geen breede top.
De bladeren, schoon enkeld aan kor-

Zy zyn klein, rond, en zuur van
maar wel van de Koesso Koessos, gegeten.

Onder deze wilde is nog een tweede

zoort, die zy Berg-Lanssen noemen, wel-

te steeltjens staande, schynen nogtans

ke een veel grooter blad, en drie of vier

als in reyen, en by een te staan, zynde

groote Vrugten, by een groejende, heeft,

X3

Wwaar

166 Beschryving der BOOMEN, PLANTEN,
waar in men twee of drie lange korlen, zelven , by de letter A. en B.
die wat plat zyn, vind, die weinig mers

in zig hebben. Zy valt diep in 't Ge
bergte , waar door zy by weinig men

en
Zy werd hier nooit recht ryp
daarom meest met Suiker ingelegt. ge-

schen bekend is.

De Djoewat-hoom is ontrent van hoog-

De Djoe

vende een zeer aangename Consiture. Ook
werden zy wel in pekel ingelegt
Onder de Ambonsche Vrugt-boomen Moerbe¬

teld men mede den Moerbezien-boom, die ziënte als een Jamboes-boom, zynde dik van
booim.
bast, dog weinig van bladeren, die glad wel recht, dog niet heel dik van stam

wat¬

boom.

en styf zyn, en zig met twee of drie

valt. Zyn bladeren staan enkeld aan lan-

ge ronde steelen, byna als onze Hollandpaar aan yder tak vertoonen , en wel
zes duimen lang , en ontrent twee of sche, agter breed, en voor spits , vyf
drie duim breed zyn, loopende voor wel duim lang, en drie duim breed zynde.
De Vrugt vertoond zich meest enkeld.
rond, maar wat spits toe.
Hy bloeid met groene takjens, geven by yder blad een, zynde korlig, en hobde van Augustus tot December toe een

belig, met bruine kortc hairkens , die,

Vrugt als een kleinc Pruim, of als eer gelyk als de bloessem ’er van zyn, en dan
werd de Vrugt als een Haze-noot van

Krooje; dog wat langer, en wat krom
of gebogen, en met een klein tuitje 'er grootte , werdende eerst wit, daar na
aan. Zy zyn byna zwart-rood als zy rood , eindelyk zwart, zappig, lekke-

ryp zyn, zagt om aan te tasten, rynsch

van smaak, en wat langwerpig.
Ook dienen de bladeren tot Moes, ver-

van smaak, en voorzien van een wit

merg , dat redelyk zappig, koel, en meerderende ook ’t zig der zogende
Vrouwen, behalven dat zy meer nuttig-

t’zamentrekkende is, waarom zy weinig

gegeten, en niet veel geagt werd, ten
zy die heel ryp is. Zy heeft van binnen
een korl als de steen van een Olyf, of als

heden geven in de Geneeskunde.
De Blimbing-boom is wel niet zeer groot. De Bim-

maar egter weerdig, dat men hem be-bingschryft. Daar zyn ’er die hoekige, en

een Pistache, ontrent welke zig 't merg
rood vertoond.

booin.

ook langwerpige Vrugten geven. De

Deze Boom verwisseld, kort voor dat eerste zoort is weer tweederley, zommi-

hy bloeid, zyn blad, niet te gelyk, maar ge die zoete, en andere die zuure Vrugzoo, gelyk meer andere Indische Boomen. ten voortbrengen.
De eerste zoort van deze twec, of de
dan ’t eene, en daar na ’t andere, terwyl
er weer jonge uitspruiten. Hy is hier zoete, wassen aan een lage fraaije Boom
een vreemde Boom, die ’er niet zeer lang met een mooije uitgebreide kroon, hebteweest, en waarschynelyk van Java bende veel takken, en dichte kleine

gebracht is.

bladen, die aan wederzyden de kleine tak-

Zy werden ook wel Jamboelans, of jens, twee en twee met cenige paaren, als

Djamboelans, genaamd, en geven, niet de Acacia, by een staan sluitende zich

tegen den nagt, of met Zons ondergang

te veel gebruikt zynde, aan een ziek
te zamen, en tegen den dag weer open
mensch een groote verfrissing.
De BohMalaccaboom.

De Boha Malacca-boom heeft zeer klei

ne bladeren, die met paaren by een, en

gaande

De bloessem is purper-verwig , ver-

zeer dicht op malkanderen staan; en we toonende zich als een open Klokjc, van
het kleinste van alle zyn de Myrabolaa vyf blaadjes, Men ziet die aan de taknen, die byna zich als de Blimbing-blade- ken, en ook aan de stam zelf.
Hier uit komen drie of vier Vrugten
ven vertoonen.

Zyn bloessem, die uit witte spitze by een voort, zynde van grootte byna
blaadjens bestaat, is klein, en spruit voort als een matige Appel of Citroen , wat
uit de zelve takjens, waar aan de blade langwerpig, en als in vyf kluften tegen

ren staan , dat aan andere Boomen zoo
niet valt.

De Vrugt is van grootte, als een

een gedeeld , en geelagtig-groen van
verwe

Zy hebben een zeer zappig mergvan

Djoewat-Vrugt, of als een gemeene Snap- binnen, dat aangenaam van smaak, wat

haan-kogel, wat plat, en rond , blyven- na de rynsche kant is Men heeft van
de groen, schoon zy al ryp is. Zy is binnen in de zelve ook als zaad- of klokhard van merg, zuur van smaak, en niet huisjens met dunne lange korls, als die
goed om uit de hand te eeten. Zy
heeft voor een kuiltje, van buiten zes

van de Komkommers.

Het is een zeer gezonde Vrugt, daar
afdeelingen, en van binnen een zeskan- men maar gerust, als in een Appel, inbyt,
tige steen, staande deze Vrugt aan eer en zy geven aan een zicken een groote
kort steeltje.

verquikking

De zuure Blinbing-boom is wat hooger
Vrugt op N. XI. En de Vrugt met van stam; dog zoo fraai, nog zoo groot
de byzondere kern , yder op sig van kruin niet; maar hun blad is wat
Wy vertoonen een tak met deze

grooter
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grooter en ook groener. Zy bloejen ook

op de na-tafel gebruikt, willen plaatzen.

zoo sterk niet, vertoonen zich maar aar
de takken, en niet mede aan de stam ,

ri-hoomen, en zy hebben gemeenelyk, pas

als de voorige

De Vrugten vallen ook zoo dik niet.
maar smaller en langer hoewel zy ook

vyfklufiig en geel-groen zyn. Zy zyn
zeer wrang van smaak, koud, en t'zamentrek kende.

Behalven deze is ’er nog een Blimbing-boom die de langwerpige ronde Blim-

bing-Vruyt geeft, die groen van verw
zeer rynsch van smaak, en een van de

Men heeft tamme, en ook wilde Cana¬

boven de grond, vlerken, of breede wortels

De tamme is een zeer hooge Boom

glad en graauwagtig van bast, hebbende
groote wyd-uitgebreide takken , en aan
de zelve veel dunne takjens met ettelyke
paaren bladeren tegen malkanderen over,

dog een vooruitstaande , hebbende de

lengte van acht of negen duimen, en aan
de jonge Boomen wel wat grooter; agter aan styf, glad, en donker-groen, die,

heerlykste en verquikkenste Vrugten.
geconfyt zynde, is, die ik ooit gegeten tegen dat de Vrugt ryp werd, afvallen,
en dan is het tyd, om de zelve 'er af te
heb

Men zoude hier een afteekening van

de Boom, Bloessem en Vrugt geven,

haalen

De Vrugten hangen by trossen te za-

zoo die niet reeds zeer net door Nieuw-

men, twee of drie aan yder steel, zynde

hof afgebeeld was.

van grootte byna als een blaauwe Boeren-

De Boom is in zich zelven juist de dik-

ste, nog de fraaiste niet, vry ydel van
takcken ; maar grooter van blad, als de
voorgaande, langwerpig, voor spits, en

agter rond, voor aan ontrent drie duim
lang, en half zoo breed; maar de agterste vallen kleiner.

De bloessem is byna als de voorige

Pruim , wat driekantig langwerpig,

Jlaauwagtig groen van bolster , die eindelyk donker-blaauw werd.

Men slaat 'er die bolster, die ontrent

een stroo-breed dik is, met een hamer

af, en dan krygt men een Vrugt, als een
groote Amandel uit de bolster , die een
dun wit en appelbloessem vlies (dat in de

bruinagtig, met appelbloesseme streep- oude Canari geel werd) over zich getrokjc, vertoonende zich aan de stam, en
takken.

ken heeft, die men ’er gemakkelyk met

de vinger afwryft, en dan krygt men

Men ziet de Vrugten als by trossen eerst de spierwitte Canari of Indiaan-

groen ’er aan hangen , die een groote

che Amandel, die zecr zoet, en met een

duim dik, rondagtig in de lengte, en

weinig Sout gegeten , zeer lekker van

ontrent een pink lang zyn. Zy zyn vreezelyk zuur, zoo dat men van wegen ha-

smaak is. Men heeft ze ryp in’t begin

re wrangheid schrikt 'er in te byten; dog

van het drooge Zaizoen, in October en
November, in Amboina; dog op Manipa.

als men eggerige tanden heeft, en in en daar ontrent in Juni, en Juli, om dat
zoo een Blimbing byt, dan gaat de eg- de Zaizoenen daar anders, dan in Amboina, vallen, zynde daar ’t Regen-Moes¬
gerigheid aanstonds overHet is een Boom, die men planten

moet, en die men om veel nuttigheden.

dic hy geeft, ook gemeenelyk op de Erven der lieden hier ziet staan.

son, als hier het drooge is.

Men heeft van deze Vrugten wel vier

Verscheide zoor-

byzondere zoorten.

Een groote langwerpige, die zeer dik

ten van

dien.

van schelp, wel drie of vier duim lanc
wel gestoofd, of geconfyt, gegeten, of valt, en die driekantig is. Men vind

De Vrugten werden nooit raauw, maar

tot Atsjaar ook wel tot meer andere din-

deze op Bangay, en yder van de zelve

ven gebruikt, om ’er zap in of op te

geeft drie Vrugten

druipen.
DeCana

ri-boom.

Een van de grootste boomen, die ik

kenne , is de Canari-boom. Ik heb 'er

zeer groote, en byzondere oude , van
gezien; en onder anderen een in 't Dorp
Soya, boven op ’t Gebergte, die, na de
getuigenis der Inlanders over de twee
honderd jaaren oud, en van een onge-

meene dikte en hoogte was , dragende

Ook is 'er een groote zoort, die rond
is, hoedanig men ook een kleine langwerpige, en een kleine zoort heeft.

Deze Vrugt geeft ook een groot voed-

zel aan den Inlander , ’t zy raauw gege-

ten, ’t zy om ’er alles van te maken, dat
wy van de Amandelen bereiden; maar

men moet ze, jong zynde, niet veel ee-

ten, zoo men niet aan de afgang raken

Dit is wel een Boom , die eigentlyk

wil , alzoo zy zeer Olyagtig en glibbe¬
rig zyn; dog de Inlanders droogen ze in
den rook, zoo, om dit voor te komen,

tot de Hers-boomen behoord ; dog om

als om ze altyd in voorraad te hebben,

de aangenaamheid van zyne Vrugten,

en eeten die met meer voorzigtigheid

nog dagelyks een groote menigte van
Vrugten.

zoo hebben wy hem hier mede onder de dan wy. Ook werd ’er (voor al in BanVrugten, die men uit de hand cet, en da) een zeer goede Olie, als die van A¬
man¬
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vallen de vlerken van de wortels dezer

mandelen, van geperst, die veel beter

Boomen ook wel zoo groot, als die

en aangenamer, als de Calappus-olie, is,

en by hen als Boter gebruikt werd, om van de tamme, zoo dat 'er groote Thee-

bakken, en kleine Tafel-bladen, af kon-

te braden.
De Amboineezen maken van deze Ca- nen gemaakt werden.

Buiten deze twee wilde zoorten, heeft

nari, en van ’t Sagoe-meel , hunne Ba-

gea , een zoort van Brood, dat een half men nog een derde wilde Canari, welel, of ook wel een elle lang, een duim kers Boom in verre na zoo dik niet,
kleiner en spitzer van top, als ook veel

dik, en rond is. De Inlanders pryzen de

zelve, maar zy vallen ons Volk wat hard minder van vlerken en takken is , hebin de maag.

bende de bladeren met drie of vier paaren by een, dog een blad voor uit staan.

kronnen op gelyke wyze, af-

Ook vertoonen zich de Vrugten yder

Zy maken ’er ook Baroewa's, en Ma¬

Als deze Boom zeer oud is, druipt 'er alleen , gelyk men aan deze teekening

een witte taaye Hars uit, dat metter tyd op Ne. XII. klaar zien kan , hangeel werd; dog zoo lang zy Vrugt ge gende aan lange steelen, en zeer wel na
ven, verneemd men de zelve niet, ook Eykelen gelykende, alzoo zy mede langvalt het wel meest op Ceram, en zelden werpig rond, en zwartagtig van verw,
in Amboina , dienende niet anders, dan hoewel zoo glad niet, zyn, hebbende de
tot toortsen, en flambeauwen.

lengte van anderhalve duim, en de dikte

Het hout diend voor geen Timmerlie-

van een pink vooraan, of als een gemiee-

den; maar werd veel tot brandhout in

ne lange Haze-noot, Men agt ze zeer

de Kalk-ovens gebruikt ; hoewel de In- weinig, om dat ze moeyelyk zyn om te
lander nu en dan uit de vlerken een Thec- openen, en zeer weinig pit hebben. Zy
bakje weet te maken. Ook geven de ba- vallen ook zomtyds wel korter,en rond,
sten van de Canari-Vrugt een heeten brand. dat alweer een byzonder geslagt van deBehalven de voornoemde zoorten van ze zoort is, en die maar Vrugten van
De Wilde
tamme Canari, zyn ’er nog eenige wilde een duim lang, en van dikte als een kleiCnariboom.

zoorten , eene, de Wester-Canari , die ne Castanie, heeft. Deze hebben verontrent zoo groot is, als de twecde en scheide uitstekende hoeken ; ook geeft
vierde zoort , en zoo genaamd werd, de Boom, oud zynde, Hars, maar ’t is
om dat zy in’t begin van ’t Wester-Moes¬ zoo sterk van reuk niet, als de andere
son bloeid, zynde in April ryp, en voor en is verscheidenerley uit de boven- en
de rest verschild deze niet veel van beneden stam , behalven dat de laatste
die twee voornoemde zoorten , dan, ook zwart is.

Zy geven haar Vrugt in May, en eedat zy hooger van stam , kleiner van
blad, en dat het zelve zoo harsagtig van nige volgende maanden, houdende geen
reuk niet, als het bevorens beschrevene vasten streek. Ook vallen zy niet, dan
Canari-blad, is, dat, zoo ras men het maar op hooge Gebergten, en in diepe Bostusschen de vingers wryft, een sterken schen.
hars-reuk van zich geeft.

De tweede wilde zoort is kleiner, als

Eindelyk heeft men hier nog een zoortDe

de voorgaande, hebbende een Vrugt, als Canari-boom genaamd werd, en waar var
een gemeene halve vinger lang, mede ook twee byzondere zoorten zyn.
De eerste zoort is glad, en wit, veel
driehoekig, scherp, en yder zyde een
vinger breed, en in des zelfs drie gaat hooger, dan de pas te vooren beschree-

Canari-

hooim

jens van binnen een of twee pitten , die vene, zeer dik , tot de twee of drie voe-

klein, smal, en drooger van smaak, als ten in de middelyn konnende haalen.
de voorgaande zyn; dog moeyelyk om
op te kloppen.
De Boom zelf is mede een sterke hars-

De bladeren zyn korter, en breeder, als
die van de eerste wilde zoort.

De Vrugten zyn byna even eens, als

reuk van zich gevende, en als men ’er in die van de ronde Canari, en wel zoo
kapt, druipt 'er een witte Hars uit, veel rond , yder aan een byzonder steelt-

meer, als uit de tamme , die eenigzins
na Kaars-smeer of Ossen-vet gelykt, daar

je, aan een dikke steel of tak. Zy zyn
van buiten groen , dog na den zwarten

na geel werd, en alleen tot toortsen dien-

trekkende, ruig, wat graauwagtig, drie-

stig is. Deze Hars hangt met klontjes kantig en dik van schelp, welke, opge-

aan de oude Boomen op Ceram in ’t Ge
bergte.

Men kan, des noods, deze Boomen,

Wel-

van Canari-boomen , die de welviekende rickende

slagen zynde, twee of drie pitten , die
langwerpig, en goed van smaak zyn, uitleveren.

om hare hoogte en regtheid, tot Masten

De boven-stam geeft mede een witte
gebruiken, hoewel zy niet zeer vast, nog Hars uit ; dog de beneden-stam geeft
duurzaam van hout zyn. Ook is het een Hars , dat swartagtig en geel is,

goed tot kisten te maken. Daarenboven gevende een lieffelyken reuk van zich.
Wy
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De tweede zoort der welriekende Ca-
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zoo zy sterk stoppen. Dog men moet
ze niet raauw eeten, vermits zy dan te
schielyk stoppen.

nari is ruigagtig, hebbende dikke knob-

Het is een ongemeene taaye Boom,die

belagtige takken , waar aan men veel

men buigen kan, zoo men wil. Hy valt

hier menigvuldig, hoewel het waarschyeen ziet, die zeven of agt duim lang , nelykst is, dat men deze Boom hier van
drie of vier duim breed; dik, vast, wat buiten ingebragt heeft, en, zoo veele
gebogen , en ruig boven op, dog onder willen, zouden zy uit Manilba hier, en

bladeren met paaren van agt of tien by

wolagtig, en zagt zyn.

De Vrugten hangen aan trossen by een
zynde een lid van een vinger lang, een
duim dik, en ruig, als zy nog jong zyn;
dog werden, ouder geworden zynde, glad.

Deze Boom geeft mede een Hars, die

donker-geel, byna als Harpuis, is, wel-

boom, die vry laag by de grond groeid,

Gojava-

en veel beter een Heester, of Struik, dan boorm.

na Amber, dog daar komt zeer weinig
uit deze Boom druipen ; maar wel veel

een Boom, gelykt.

zommige voor een zoort van de Balzem
Kopal word gehouden.

Deze heeft zyn bladeren in twee reyen
staan, zynde verder meest als de voorige,
dog styf, en aschgraauw van verw, hoe¬
wel zy netter aan hare takken staan.

Men vind deze Boomen niet zeer veel,

De bloessem is ook even eens ; hoewel

en nog meest, en best, op Rilang, en
Manipa. Ook staan zy geerne luchtig,

zy meer witte draaden heeft; ook geeft

en alleen.

aan wat spits, of ontrent zoo groot, als
een Limmetje, of als een groote stuiter,
en donker-groen van verwe, zyn. Haar

Onder de Boomen van nuttigheid, en
va-boom.

Nieuwhof fol. 214. gelyk ook in ’t I.
Deel van de Hortus Medicus Amstelodameusis cap. ExIII. fol. 121.
Daar is ook een wilde of Bosch-Gojava- DeBosch-

riekende , nog versch zynde, eenigzins

Olie , die zeer goed, geurig, en van

De Goja

uit Peru daar overgebragt zyn.
De Boom, en Vrugt is verbecld door

sier Vrugten veel gebruikt werden, is
mede de Gojava-boom, waar van men een

tamme, en een wilde zoorte heeft.
De tamme Gojava-hoom schiet vry krom,

zy kleiner en ronde Vrugten, die voor

merg is harder, maar zoeter, als in de
voorige, wit en roodagtig van verwe,
en ook vol korlen, als de tamme.

zomtyds met eene, en ook wel met twee

Deze Boomen zouden beter Vrugten

of drie stammen, op. Het is geen hoo-

voortbrengen , zoo zy wat meer in de

ge Boom, hebbende weinig aanzien, en Tuinen geplant wierden : want zoo als
ook zeer weinig takken, die lang en taai zy nu zyn , heeft men aan die harde
Vrugt niet veel, schoon zy smakelyker,
zyn, en waar aan de bladeren vry verwerd staan, zynde ontrent een groote als de tamme, is.

ringer lang, half zoo breed, en vol gelykloopende ribben. Zy zyn bleek-groen

Men heeft nog een kleine zoort van
een Gojava’s-boom in Amboina, die zeer

jan verw , en brengen in Augustus een

vel na een Rosimaryn-boomtjen gelykt

witte bloessem van vyf blaadjens voort,

zynde pas twee of drie voet hoog, heb-

waar uit men in November en verder't

bende zeer kleine donker-groene blaad-

gantsch Droog-zaizoen door, de Gojava-

jens, en brengende een bloessem en Vrugt

Vrugt heeft, die zig als een korte dikke

voort, die byna niet van de wilde Goja-

middelmatige Peer vertoond , van verw
wat na den Gitroen-geelen trekkende, en

ter, als een fraaye Moerel-kars, en zyn

va’s verschild; dog zy vallen niet groo-

vooraan van een klein kroontje voorzien donker-groen van verwe. Zy werd zelzynde.

Het merg van deze Vrugt is wit en

den ryp, en nog minder gegeten, alzoo
er niet veel aangenaamheid, al is zy ryp,

bleekagtig, niet zeer of pas een pink dik, by gevonden werd.
De Papaja-boom, die hier mede vanDe Papa¬
alzoo ’er veel kleine korlen in zyn. Zy
hebben een zoete drooge smaak, gely- buiten ingebragt is, tierd hier egter zeerja-boom.
kende wel wat na Peeren, en een reuk, wel.
Men heeft ’er twee zoorten af, de eene
die hen zeer eigen, wat sterk, en als die
van Hoy is. Zy werden meest wat meer

het Mannetjen, en de andere het Wyfjen

als half, of byna, ryp zynde, gebruikt. genaamd.
Het Mannetjen is een regt-opschietenom dat ze dan wel zoo zappig, en smaakelyk zyn. Men eet ze uit de hand, en de Boom, zynde niet zeer hoog, en van
men stoofd ze ook (yan de korls gezui- dikte als een Pinang-boom, of ontrent een
verd zynde) zeer lekker, zoo dat men halve voet dik in de middellyn. Hy
byna meend gestoofde Peeren te eeten , heeft mede zyne leden, gelyk deze Boom;
als men, eerst in 't Land gekomen zyn-

de, de zelve op de tafel ziet, en die eet.

Zy zyn zeer goed tegen de Buik-loop, alIII. DEEL.

vallende de bladeren by ’t aankomen van
yder lid mede af, hoewel deze leden in

deze Boom niet geheel rond loopen, gelyk
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lyk zy in de Pinang-boon doen. Zyn vooruit, hoewel ’er ook wel eens maar
se ors is zeer weck, en niet boven een

twee aan ’t einde van zoo een tak zyn.

Zy zyn donker groen van verw, vallen-

vinger dik, ja men kan de geheele stam,
de wel agt of negen duim lang ,on¬
die groen is, zeer gemakkelyk doorkap trent drie duin brecd, en aan de jonge
pen.

Boven aan de stam heeft men dwars Boomen nog langer, en hebben een be

’er uit veel ronde holle steelen, die
wel drie of vier voet lang zyn, en aan’t
einde van welkc men veel groote platte
dric- of vierkantige bladen, die wel an

derhalve voet lang zyn, heeft.

Hy geeft witte bloessem, byna als dat

Terce

derley
LOO1t

zwaarde reuk.

De bloessem is in een groote witte
tros bestaande, waar aan veci kleine witte bloempjens van vyf bladen zyn, waar

uit de Vrugten voortkomen; zynde ilci-

ne ronde platagtige Appeitjes , die de

van de Limoen-hoom, dog wat klciner, en grootte van een groote stuiter, of van
vol gecle fnazeltjens ; dog daar komen een Limmctje, hebben, en die geel van

geen Vrugten aan.

verw zyn.

Men ziet 'er verscheide by een groeinen, gelyk ook het svysjen; dog laten jen, en men vind van binnen in de zelve

Wy zouden de zelve konnen vertoo-

het na, vermits men die zeer wel in een vyflantige steen, gelyk men dit
Dappers tweede en derde Gesantschap na klaar op No. XIV. beschouwen kan ,

China, fol. 212. afgebeeld vind

daar een tak met zyn Vrugten, als ool-

Het Wyfien verschild niet veel van 't een volwassen, en een geopende Vrugt
Manneijen, zoo verre de stam, en blade

ren betreft , dog die hebben meer, en
dieper ingekeepte kluften.

De bloessem des zelfs is veel grooter,
en komt zeer dicht aan de stam voort, ge-

afgeteckend is
Men ziet in den omloop vyf gaatjes,

ontrent yder van welke zich drie streepes in een drie-hock vertoonen. Rond-

om deze korl zit een zagt mer 3, dat zap¬

lykende wel een Lelie, een lid van een pig, wat rynsch van smaak, en van een
aangename geur is. Zy werden raauw
vinger lang-

De Vrugt heeft de gedaante cenigzins
van een Meioen; dog is voor vry dilcker

gegeten, en zyn wat t'zamentrekkende.

Ook werden zy in deze en gene Spyzen

met een klein tepelken, van verw, als gebruikt, om daar aan een rynsche smaal.

zy ryp zyn, geelagtig, en hangt in me- te geven, gelyk zy dat veel in hare Panigte by een-

pedo doen. Zy verkoelen en verfrisschen

Van binnen is een geel en zappig merg, sterk, waarom zy ook in ziekten wel gebyna als dat van de Pompoenen, dog niet bruikt werden.
Zy bloeyen in de drooge tyd, en men
heel dik , hebbende veel langwerpige
korlen, die zwart zyn. Zy smaken zeen ziet de rype Vrugten in May, of Juni.
Men heeft ook een wilde zoort, die
laf-zoet, en plat, hebben een reuk, die
vry geil, en onaangenaam is, Ty werden van de tamime niet veel verschild , dan

dat die langer, smaller, en leniDeze Boom is door de Vrugten zeer ger van blad , dat ook eenigzins stetop-zwaar, gevaarlyk om te beklim- kelig is
Deze Boom geeft aan yder takje maar
men, en raakt door deze wicht by
ook wel gekookt.

zware winden zeer licht op de grond.

twee of drie klene ronde Vrugtjens, van

Deze Bomen willen aan strand, of in grootte als een Kers, geel van verw, by-

zandige gronden, zoo wel niet tieren

na van smaak als de tamme; maar zoo

als in vette aarde, zy dragen meest het
gehecle jaar door, en werden ten deelc

vol, nog zoo zappig van merg niet. Oolvallen de korlen der zelve vry grooter,
zynde mede vyfhoekig. Zy bloeyen

door den Julander, ten decle ook door

de Vogels, dien de korlen meer ontval- en dragen op den zelven tyd Vrugten,
len, voortgeplant.
gelyk de tamne.
Hier valt ook de Condondonghoom. die De ConDaar is nog een wilde zoort, die aan
strand groeid.

De Dra-

Hier is een Boom , die den Inlande

ken

Pohon Rau, of de Draken-boom, noeme

boom

van welke mede een tamnie, en een wilde
zoort is.

van een matige hoogte, van dikteals dondongeen man in zyn middel , en zeer gladboom.
van stam is.

Hy heeft weinig takken, en de geribde bladeren siaan by paaren tegen een,

De tamme is een Boom, byzonder zynde ontrent een halve voet lang, byrrecht, en al vry hoog opgroeid, maken- half zoo breed, en wat getand.

de boven een fraayc kruin-

Hy heeft ydele lange takken, met veel
geribde bladeren, die paar aan paar by-

De bloessem is wit, en vertoond zich
by trossen, bestaande in kleine bloemt-

jens van vyfbladen, binnen in de well-e

na van onderen af tegen een staan, heb

men eenige geele fnazelkens op zoo een
bende aan ’t einde gemeenelyk een blad knopje ziet.
Hier-

En GEWASSEN
Hier uit komt de Vrugt voort, van
grootte als een klock Hoender-ey , heb-

bende een geele verwe, als zy ryp
is. Men eet ze uit de hand met Canari,

van AMBOINA.

171

Olien, gebruikt, en voor een der beste
gekend werd.

Men heeft ook eenig merg tusschen
de schaal en de korl leggen, aat rynsch

Zagoe, enz. dog men dooptze eerst wat van smaak, en niet onaangenaam is, trekin zout water. Zy werd ook veel in kende wat na ’t zap van Druiven, en men

Spys, by Visch, enz. gebruikt.

zuigt dat merg van de korl af-

De korl smaakt byna, als een HazeZy heeft een gladde schil, onder welke zich een zappig merg vertoond noot, of Pistache; maar zy is zagter, ook
alrynsch van smaak , dog weinig
zoo de korl vry groot is. By die Vrugt

is gemeenelyk een zware reuk, als van

Vrugten , die beginnen te verrotten
Het hout van deze Boom is slegt tim-

Condon-

dong
boom.

ken, die last dragen moeten, af te ma-

Hy verwisseld van blad in de maand

ken. Ook is dit een schoone Boom, om
Allees, en Wandel-gaarden van te ma¬

September zoodanig dat hy gantsch kaal

ken , en ’t is een vermaak 'er onder te

staat; maar krygt in October, of kori
daar aan, weer jonge bladeren.

wandelen.

inerhout, en veel te zagt daar toe.

lakse

Het hout van dezen Boom is zeer vast,
hard, zwaarder als ’t yzer-hout, en dierhalven zeer goed, om ’er zwaare wer-

Men heeft ze in Maart ryp.

De Ma¬

wit, en bestaat uit twee stukken; dog
zy is juist zoo lekker van smaak niet

Men heeft op Malacca een zoort
die in blad en bloessem , niet veel

verschild van de gemeene; maar de
Vrugten zyn hier wel zoo groot, als
een kleine Mangga, en ook van dat fat-

zoen. Men noemd ze Moedoe, en kan

Hy verwisseld in Augustus zyn blad
bloeid in Sepiember, en draagd Vrugten
in ’t begin van’t Jaar, en ook wel later,
na dat men de Regen- en Drooge-Zaizoenen verscheiden hier heeft : want op Manipa, Boero, en daar ontrent, draagt hy

Vrugten, als hy hier bloeid; en bloeid

die op No. XV. hier afgeteekend daar, als hy hier Vrugten draagd , 't
zien. Zy zyn zoo rynsch niet, als geen om de verandering der Zaizoenen
de gemeene, en bleeker, van verwe ook niet anders zyn kan.
Men ziet ze hier niet veel, en , die 'er
Verder is zy byna even eens, als de
zyn, komen traag by, om dat zy in een
andere, dog men kanze uit de hand ee

vreemde grond staan, alzoo zy hier van
Java, of Bali, gebragt zyn.
ben
Onder de Amborsche Vrugten teld men De SanDe Coessambi-boom is ook een fraaye ook de Sanga-Vrugt zynde van grootte ga-boom.
ten, om dat zy een aangename rynsche
smaak, die na iet wynagtigs trekt, heb-

De Coessambi
booid.

hooge, vaste en lommerryke Boom, val
lende op Java wel zoo dik, als twec

als een Chineesche Oranje-Appel, en ook

icht-groen blad , dat wel zes of zever

De Ratappan of Katappa-hoom, is mede

zoo van geur. Wy vertoonen deze Boom,
lieden omvatten konnen. Hy heeft een en Vrugt op No. XVII
De Ka¬

duim lang, en ontrent drie duim breec een zeer schoone Boom, die niet hier maar tappan¬
SOom.
is, hebbende cenige ribben aan weder- er naby en voor al op Java, enz. valt. Men
heeft
'er
ook
tamme,
en
wilde
zoorten
af.
zyden , die tegen malkanderen aankoDe tamme is een Boom, die sig zeer
men. Zommige bladen staan twee tegen
een, zommige enkeld op zig zelven; wyd uitbreid, en al vry hoog groeid

dog by de voorste twee heeft men ge

hoewel hy hier zoo hoog niet valt, als

meenelyk een derde blad vooruit.
De bloessem komt geelagtig aan dun

ik die op Java gezien heb. De takken
groejen dwars rondom den Boom tegen
malkanderen aan ; dog niet ordentelyk

ne takjens voort, gelyk men hierop No
XVI. zien kan, hebbende eenigzins de Zy hebben groote breede bladeren van
gedaante als Druiven-bloessem, of als de zeven of agt duim in de lengte , en vier
Turkze Tarw, of de Jagon, zoo de of vyf duim breed , loopende vooraar
wat breed, en rondagtig, uit, zynde aan
Amboinezen die noemen.

Hier uit komt de Vrugt voort, die een korte dikke steel , dicht aan de tak
zig verscheiden by een, dog yder aan eer

vast. Zy zyn glad en van een frissche

steeltje, vertoonen, gelyk men hier groene verwe, boven op wat donkerdermede zien kan. Zy zyn zoo groot on-

trent als een Eykel, of Hazenoot , dog

zoo lang zy onryp zyn, wat gedoornd
geclagtig van verw, dun van schelp, en
met een bruine korl ’er in, die een beurse vertoond. Men eet de Vrugt raauw
meest tot dorst-lessching, en men pers
er ook wel Olie uit7

die meest

tot zalving, nevens andere welriekende

groen, dan beneden.
De witte bloessem komt by trossen

voort, gevende daar na twee of drie
Vrugten, die wat kleiner, als een Mangga, of ontrent als een Canari van grootte

dog wat plat , en scherp uitloopende

zyn, hebbende de lengte van twee of
drie duim, en niet wel die breedte.
De Vrugt, die van binnen in de roode

bolster
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Uit de zelve kcant in Decemter, en in

bolster is , vertoond zig byna, als een

Amandel, wit, dog langwerpiger rond, ’t begin des Jaars, eerst een boon, als

zynde byna zoo zoet, en aangenaam
van smaak, of als de Canari , dog

een groote Castanie, aan een steel, en

daar na tusschen de zelve de Cadjoe-Vrugt,

zoo vet, of olie-agtig niet, en dierhal- als een appeltje, voort, dat ontrent zoo
ven , ook wel zoo smaakelyk, om ze uit groot, als een Hoender-ey is, en agter
wat smal loopt, zynde groen van verw.
de hand, en met wat zout, als Hazenooten, te eeten , dog zy geven geen en ook zomtyds wel met eenige roode
streepen geteekend.
Olie.

Men ziet hier geen teekening van de-

Het merg van deze Vrugt is zagt,

en wel wat zappig; dog van weinig
om dat zy in de Hortus Malabaricus in nuttigheid in deze Gewesten, alzoo zy
zeer zelden gegeten werd, dog de Boon,
’t IV. Deel net afgebeeld is.
Men heeft hier egter eenige wilde die voor aan de zelve is, werd gebraden,

zen Boom met zyn Bloessem, en Vrugt,

zoorten, waar van de eene wel ontrent

en gegeten.

de stranden groeid, die ook een hooger
Boom , dan de tamme, werd, en vry

door den Inlander Lenat genaamd , die

dikker stam krygt, die gemeenelyk wat
na ’t water toe overheld.

De takken groeyen veel onordentelyker, als aan de tamme, en hebben hare
bladeren voor aan meest vyf of zes agter

een, als in een kring , verschillende in

grootte niet van de tamme.

Daar is ook geen onderscheid tusschen

Hy heeft ook bladeren , die wel een

die van de de tamme, dan dat zy kleiner

en vol ribben, zyn, staande zommige enkeld , en zommige met paaren tegens

De Inlanden laat zig aan deze Vrugt

malkanderen, die men jong zynde, ee-

weinig gelegen leggen , om dat 'er zoo

ten kan. De melk, uit den Boom, ofte

weinig aan is. Zy maken meer werk

uit de afgebrookene bladeren, op de hand

van ’t hout, dat zy byzonder goed vinden, om ’er inhouten van hare Coraco-

brandmerk na, weshalven men zig daar

ra ’s, en andere Vaartuigen, af te maken.

voor wagten moet.

Men heeft nog een Bosch-zoort, die
daar toe nog wel de beste is. Hy gelykt

agterover gebogen, en leverd zyne Vrug-

druipende, jeukt sterk, en laat als een

De bloessem is witagtig, mede wat

zeer wel na de Strand-Katappan-boom.

ten met trossen byeen uit. Zy vallen

Deg hy wast recht op, en spreid zyn

wat kleiner, als de regte Radjoe-Vrug-

takken in ’t rond als een Zonne-scherm

ten; maar gelyken ’er anders vry wel na,
zynde ontrent een groote duim lang ,
groen, wat gerimpeld, en ook genoeg-

Zyn bladen zyn smaller en langer,
zynde verder, als de andere, onordente-

lyk vooraan by een geschikt.

De Vrugt valt kleiner, dan van de
voorige Boomen.

boom.

ter Vrugten geeft, die ook beter smaken,
dan die men hier heeft.

voet lang, ontrent half zoo breed, spits,

uit.

djoe-

een zoort van een Wilde Cadjoe-boom is;
dog deze groeid vry hooger, en rechter, en krygt de dikte van een Pinang-boom. Men ziet ze in Banda meer
als hier, daar zy beter tierd, en groo-

haar Bloessem, en Vrugten, en tusschen
zyn.

De Ca-

Daar valt hier nog een andere Boom,

zaam driekantig. Zy zyn rynsch van
smaak, zacht van vleesch, en wel zoo

goed, en aangenaam, als de regte, als
zy ryp zyn, hebbende mede zoo een

De Cadjoe-boom, hier mede door de boon aan haar breedste zyde staan , die

Portugeezen, nevens meer andere Boo- mede wel gebraden werd.
Men gebruikt dezen boom meest, of
men, van buiten ingebragt , werd hier
op verre na zoo groot niet, als in zyn tot brandhout, of tot Kalk-ovens, maar
de Kalk, die 'er af komt, deugd niet,
eigen grond, in West-Indien.
Het is hier gemeenelyk maar een om ze op de Siri-bladen te eeten , alzoo
laage Boom, niet hooger dan een ge- zy door hare scherpigheid de tanden
meene zoete Limoen-boom, zynde mee- doed uitvallen.
Wy vertoonen op No. XIX. een tak
sten tyd krom van stam , redelyk vol

takken , die byna tot aan de grond van dezen Boom met zyn jonge Vrugt,
komen.

Zyn bladen vallen wel vyf of zes

enz.

De Nam-Nam-boom is van een ssech-De Nam-

duim lang, en ontrent half zoo breed,

te naam, alzoo by in 't AmboineesdeNam-

zynde styf en glad, een weinig gerimpeld, en yder op zich zelven staande.

Vulva canina beteekend ; maar onder- boom.

eerst wit is, en daar na, als zy agterover

van bast, van grootte en van stal, als

tusschen een Boom , die een zeer goeAan ’t einde der zelve vertoond zich de Vrugt uitleverd.
Het is een lage Boom, ruig, en bruin
in October de bloessem, met trossen, die

buigd, roodagtig werd, bestaande uit vyf een gemeene Limoen-boom, slecht van
aankleine smalle blaadjes.
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aanzien, vol groeven in de stam , die

zynde wat gebogen, en de bladeren ver-

zich als verscheide Boomen by eenvertoonen; behalven dat men ook de wor-

en styf, byna een voet, of ten min-

tels meest bloot leggen ziet.

sten agt of negen duim lang, en ontrent

toonen zich aan korte steelen , glad

Zyn bladeren staan nog al vry dicht, een groote hand breed.
De bloessem , die wit is , komt in

schoon hy geen groote top maakt, ver
toonende zig, als de Blimbing blade

November met trosjens voort, gevende

ren , twee en twee by een, dog even

in April, of May, haar rype Vrugt, die

of ’er maar een blad was, zynde lichtgroen van verwe, glad, en redelyk styf
De lengte der bladeren komt wel or
vier of vyf, en meer duimen, en zy zyn

wel drie of vier duim lang, en byna half
zoo breed is, zynde van een dikke bol-

ster voorzien, onder welke zich een ve-

zelige stoffe vertoond, nevens een groo-

ontrent anderhalve of twee duim ten te platte korl, die uit twee deelen behoogsten breed, die zich in meenigte staat. Deze smaken byna als Castanien;
twee en twee aan dunne takjens vertoo-

dog wat t'zamentrekkende, en laf van

nen

smaak.

of

Men heeft witte en roode Gajang-Vrug-

Vrugten , aan zyn takken ; maar men

ten , waar af de witte, ryp zynde, na

De Boom geeft geen bloesscm,

ziet die beide aan en uit de stam voort

den geelen, en d’andere na ’t appelbloessem trekken.

komen.

De Inlander gebruikt de zelve, niet
De Vrugt is ontrent een hand-palm
breed, gelykende wel wat na een halve raauw maar gekookt , ook braden zy
Maan , en met veel knobbeltjes bezet die wel onder de assche, en eeten
zynde geelagtig van verw, en eenigzins

er dan den buik vol af;dog zy is wat be-

ruig. Men heeft ze van Maart tot Me.
toe. Zy is zeer rynsch van smaak,t'za-

zwaard, en zwaar om te verteeren.

mentrekkende , niet overvloedig

Bilak-hoom noemd. Deze is als een ge- boom.

merg , en groot van korl; maar,

van

2e

Hier is ook een Boom, die men den Bilakmeene Pompelmoes-boom van hoogte van

dikte als een Mangga-boom, zeer hoekig,
kerste schotelen eeten , die men hebben en knobbelig, hoewel anders glad, en
kan, uit, hoewel zy, ryp zynde, ook rosagtig van bast. Hy is hier van buiten
wel uit de hand, en tot drooge Visch. ingebragt

stoofd zynde, leverd zy een van de lek

Hy heeft weinig groote takken, die
zich wyd-uitbreiden, wat gebogen, vol
Nam-boomen, die vry hooger, dan de kleine takjens , die vol lange scherpe
en Zagoe, gegeten werd

Daar is ook een wilde zoort van Nam-

tamme, werden, verschillende anders wei

doorns zyn, die twee en twee naast mal-

nig van de tamme, dan dat des zelfs bla-

kanderen staan.

den spitzer, ook vry langer, en breedei
vallen. Ook zyn zy wel zoo donkergroen van verw. Het is mede een zeer

De bladeren zyn, drie by een, ontrent

twee of drie duim lang, en een groote
duim breed, agter rond, en aan de zy-

sen wat getand; dog het middelste blad
alt vry langer, en breeder, en is ook
kanderen aan de takken , en niet aan meer getand. Daar is ook een groote,

groot onderscheid, dat de bloessem, en

Vrugt, van deze Boom dicht by mal-

de stam, voortkomt, gelyk men hier

opNe XX. zien kan. Zy vallen ook

en een kleine Bilak

De groote brengt groote langwerpige

Vrugten voort , die wel wat na een
dikker, als de tamme, wat gerimpeld, en Mangga gelyken , en zomtyds wel wat

wel zoo klein, of maar half zoo groot,

mede geelagtig; dog ik weet niet, dat zy
gegeten, of ergens toe gebruikt werden

ronder vallen.

Zy hebben een geele houtagtige schelp,

alzoo zy zeer t'zamentrekkende, en al die licht breekt, en waar onder een ve-

te rynsch , weinig van merg, en groot zelig zappig merg zit, dat men eet; dog
dieper in zyn ettelyke deeltjens tot tien
Dit hout valt vry harder, dan dat van of twaalf toe, die ook eenig merg rond-

van korl zyn.

de tamme Boom , en zou derhalven tot
deze en geene kleinigheden konnen ver-

timmerd werden, alzoo het vast, en ef-

fen van nerf is, en, op een drooge plaats

gebruikt zynde, lang duuren kan.
De

Gajang
boom

Men heeft hier mede de Gajang-boom,

om zig zitten hebben, die zoet, en ook
wat rynsch van smaak zyn, en een ster-

ken reuk van zich geven.
De tweede zoort van Bilak valt klei-

ner, en brengt ronder, en platter Vrugten voort , dan de eerste zoort , gelyk

die niet hoog, dog redelyk dik en wat die ook wel zoo zoet zyn. Zy werden
krom valt, schynende verscheide stam- hier weinig raauw maar meest gebraden
men tegen een te zyn , hebbende een

gegeten; hoewel de Javaanen, en ande-

dunne asch-graauwe schors.

re Volkeren, ze ook raauw ceten, dog zy

De takken breiden zich zeer verre uit, vallen wat laf, en zwaar van reuk.
Wy
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Zyn bladeren zyn ook korter, en ron-

Wy vertoonen een teekening van de
eerste zoort op No. XXI. met de Vrugt

der.

De Vrugten vertoonen zich byeen
Het hout is zeer quastig, en knobbe¬ aan takjens, gelyk wy aan dezen tak op
No. XXII. konnen zien, en de zelve
lig, en daarom byna nergens toe, dan
er aan, en een rype byzonder.

tot brandhout, dienstig
De

verschillen niet veel, van de tamme, dan

Onder de Boomen, die hier valien, is dat zy wat ronder, en zoo goed van
smaak niet zyn, waarom zy ook weinig

Cteman- de Gnemon-hoom by den Inlander zeer geboom.

tot spyze gebruikt, of zelden gegeten

agt, waar van hier mede een tamme, en

wilde zoort is, welke eerste weer twee werden; maar de bast van dezen Boom,

of van des zelfs takken, is beter tot het

zoorten heeft.

De tamme, of wel 't Mannetje des bereiden van Garen, dan de tamme , om

zelfs, heeft een schoone regte stam, als dat zy een fyner en taayer draad geeft.

Men heeft hier ook de Kelor-boom, die DeKelor-

een Limoen-hoom, met een fraaye top,
zynde de stam in veel leden by knoesten,
even als de Pinang-boom door zekere ker-

niet zeer hoog, nog dik, maar redelyk boomrecht van stam, en takken is , die niet

ven , verdeeld , welke verdeeling zich

veel in getal zyn, en waar aan veel dun-

ook aan de takken vertoond, dog wat
verder van een, dan wel aan de Pinang¬

ne ryskens beven malkanderen als met

trossen staan, hebbende kleine blaadjens

boom.

niet boven een nagel van een vinger

De bladen staan op voetjens twee aan groot, die dan eens wat langwerpig, dan
twee by een aan korte steelen, en gelyk wat rond zyn, en zomtyds maar een op
als in ’t kruis, zynde zes of zeven duim zich zelven , dan weer twee of drie
lang, en ontrent drie breed, van fatzoen by een, licht-groen van verw en glad
byna als een Peeren-blad , boven hec

zynde.

Het Mannetjen geeft maar bloessem al-

glad, en beneden glanssig.

De bloessem bestaat uit geele fnazel- leen , die de Papaja-bloessem wel gekens, waar uit men nu en dan wel een lykt; dog ’t Wyfien ook Vrugten, hoe¬
wel die uit een bloessem , die uit tien

enkel Vrugtie, als een Pistache, of wat
langwerpiger heeft, dat met 'er tyd

blaadjens bestaat, voortkomt.

De Vrugten bestaan uit zekere hauwen, of schillen , die wel een voet of

geel, en eindelyk zeer rood werd.

Het Wyfien verschild van stam, leden,

anderhalf lang , een dikke vinger dik,
drickantig rond, en wat gestrcept zyn.
Zy zyn graauw van verwe , en kon-

en kruin, niet van 't Mannetyjen , dan

dat hy langer van leden, veel breeder,
en langer van blad is.

Deze geeft Vrugten byna als Akers,

nen van binnen in drien verdeeld wer-

Katappas, of als langwerpige dunne O-

den, vervuld zynde met een witte krui-

lyven , die eerst ook geel, en daar na dige stoffe, waar in eenige korls, als
groene Erweten, die eenigzins drickantig
rood zyn.
Het merg, dat zagt, en rood , dog zyn, leggen.
De schors van dezen Boom smaalt byweinig is, vertoond zich om een langwerpige Noot, waar aan zich een schelp,
en daar in een pit opdoet, die wat grooter , dan een kleine Pistache, en met een

na als Radys, en de bladeren werden als
een Moes voor de Slaven gebruikt.

Men kookt ook de Vrugten, half ryp,

vliesjen is, smakende, jong zynde, en in stukken gesneden zynde , met
als een Haze-noot; dog, oud, werd Vleesch-zop, of met iet anders , simyhy wat hard, om te byten; anders zyn

tende de harde stok en korls weg

zy zoet, en wat rynsch van smaak
dog om dat zy eenige jeuking in de mond

Holland de Peper-wortel, van smaak, mits

veroorzaaken, werden zy niet raauw ge¬
geten, maar gekookt.

De versche wortel is even eens, als in

dat men die raauw late, en die niet warin
maake.

Men heeft hier nog een Boom, die De Witte
De korls werden ook wel gebraden
gegeten. Ook diend de bast van deze men Sajor Poeteh, of de Witte Moes. Moes¬
Boom, of wel van de takken, na dat

hoom, noemd, waar van mede een tam- boom.

zy gespleten en geklopt zyn, tot ’t ma¬
ken van Garen, voor Visch-netten, Ly-

me , en een wilde zoort is.

nen, enz. Dus gebruikt de Inlander

Boom met een witagtige bast, en vol

De tamme werd een dikke hooge

den bloessem, en bladen, ook om de bogten en holen , krom van talken ,
zelve te kooken , en als een zoort van
Moes-kruiden te eeten.

waar aan korte kleine takjens zyn, aan
welke de bladeren dicht by een staan,

Daar is ook een wilde Gnemon-boom, zynde byna als de Canari-bladeren
die van de tamme niet veel verschild ; wel een voet lang , en een groote
maar hy werd veel hooger, heeft langer halve voet breed, zagt en glad, eenig-

leden, en die zoo verre met hare knoesten zins geribd. De jonge zyn geel, en,
die
niet uitsteeken.
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die wat ouder zyn, licht-groen, of van
de Krop- Salade averw in de Zomer
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zyn, en ook vyf zulke fnazelkenshebben.

tyd, vertoonende zich twee en twee te-

Aan deze tros-bloessem wasschen de

gen een , zoo dat de vier als een kruis

Vrugten ook in menigte aan korte steclen by malkanderen , hebbende de ge-

uimaken.

Als deze wel gekookt, of by Vleesch daante van dunne langagtige Pinang, gegestoofd werden , zoo sinaken zy als lyk zy ook wel zoo lang, als een kleine
Kool. De boom geeft geen bloessem. Tafel-Pisang vallen.
nog Vrugten.

Daar is nog een andere zoort, die men
de Wilde Sajor-Poetcl, of Witte Moes¬
hoom noemd , die op deze en gene Eilandjes, als de Duiven-Eilanden, enz. wascht

en veel hooger en grooter, dan de tamiiie, werd, vertoonende als verscheide

stammen by een, die pas boven de wor-

tel zich vereenigen , en een vry dikken
Boom uitmaken, onder in dewelke men

een groote bak heeft. Deze heeft een

toen, in ; die zich in veel klonterige,
volagtige, en veel Zydeagtiger bolletes, dan wel ’t Kattoen zelf, dog wat
rosser van verwe , vertoond , zynde
veel zagter in ’t aantasten, en ook y-

trossen, waar aan metter tyd kleine witte bloemen komen, die een Vrugt voort

waar na de Rotten dol zyn. Elke
Vrugt heeft in haar bast ontrent ander-

brengen , welke wel wat na de kleine

halve hand vol Kapok, of Vlokken , die
tot het maken van Bedden, Matrassen,
en Kussens, gebruikt werden, en wel

cn wel zoo zacht is.

Men vindt dezen Boom ook wel hier

boom

De Vrugt heeft niet eetbaars, maar

wel een zoort van Vlok-Zyde, als Kat-

der bolletie van een zwarte korte korl,
als cen groote Peper - korl, voorzien,

Canari gelykt; maar die wel zoo spits,

111¬

dan van voren doen.

agtig zyn vertoonende zich aan korte

zoort van Beziën, die scherp, en spits

De Ka-

Het is iet zeldzaams in deze Vrugt
dat de zelve, ryp zynde, agter splyt
daar alle andere Vrugten dat gemeenelyk

zeer zagt; maar wat warm vallen, om

of daar op ’t Gebergte van Leytimor, doc

er op te slapen, behalven dat die Kapok

die geeft geen Vrugten , en deze ver-

metter tyd ook te veel opeen pakt. Ook

schild zeer weinig van de tamme , dan

moet men ’er wel op letten , dat 'ei

dat des zelfs bladen, alzoo zy bitterag-

geen korlen in blyven , wil men zyn

tig vallen , in de spyze niet gebruikt

Bedden en Kussens door de Rotten niet

werden, en ook groener van verwe zyn

in stukken gebeten hebben, daar men

Men teld ook onder de Vrugt-boomen

anders geen nood af heeft. Dit is een

de Kapok-boom, schoon de Vrugt des

zeer nutte Vrugt in de huishouding, en

zelfs niet gegeten werd.

deze Kapok werd by geheele Pikols ver-

Deze Boom heeft een hooge stam
zoo dik , dat hy niet wel te omvademen

is, met een aschgraauwe bast, vol
knoesten, met korte doornen ,

heeft hy ydele regte dwars-takken

ook

die

glad van bast zyn, meest in drien teger
een, en zoo verder al boven malkandc-

kogt, om ze tot het maken van Bedden,
enz. te gebruiken

Onder alle de Boomen die wy tot De
nog toe opgenoemd hebben, is

geen , die den Amboinees meer nuttigheid
geeft, als de Zagoe-hoom.

Deze vertoond zich in ’t eerst, en nog

ren tot boven toe, zich vertoonende,

langen tyd daar na, maar als een Hee-

maar de langste takken heeft men onder,
die allengskens na boven toe verkleinen,

ster of Struik-gewasch , bestaande uit

hoewel deze drichockige ordre zich zoc

een, die wel vyftien of zestien voeten

zeer niet in de Wyfjens, als wel in de

hoog, groen van verw, na de binnenkant uitgehold, dog na de buiten-kant

Manneijens, vertoond.

Men ziet meest zeven of agt bladeren
en ook wel meer, in een kring, by een
staan , wel zes of zeven duim lang
en vooraan ontrent twee duim (voor

al de middelste bladen) breed , die

verscheide rechtopgaande takken by

rondagtig, en glad zyn. Onder aan de

zelve vertoonen zich lange smalle doornen , die als naalden in ordre boven

mallanderen staan, van welke de middelste altyd de langste is , gelyk die

allengskens na agteren smaller werden, ook vlak op den rug staan.
zynde glad, zagt, en schoon-groen, dog
De bladeren, die zeer lang en smal
van onderen vaal, als de Zalie; of Wil-

zyn, staan aan weerzyden van deze tak-

ge-bladeren

ken, zynde langer breeder en dunner,
als de Klappus-bladen, hebbende aan de

De bloessem , die men zomtyds ir

Za¬

er age¬
Atret..

Mey , en zomtyds ook wel in Septem-

kanten dunne en zagte opstaande doorn-

ber heeft, vertoond zich by trossen
met groote witte bloemen, als of 't be-

kens.

Metter tyd werd van deze Struik een
kertjens waren, by een, hebbende yder stam, die, twee mans lengte hoog gevyf blaadjens, die van binnen wat geel worden zynde, zyne doornen allengskens
ver-
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Dog de Inlanders , wel wetende , dat

verliest, behalven boven aan, die mede
allengskens afvallen.

de inwendige stoffe van dezen Boom (die

De takken van dezen Boom, die met in wit, spongieus, en zappig Meel, dat

'er tyd al vry dik werd, hebben bene- zy ’er uit halen , bestaat; in groene

den een breede voet , die wel twee of draden en fnazelen met 'er tyd verandrie voeten lang werd, en wel een voet deren zou, zyn niet gewoon zoo lang te

breed is, zynde byna als een gote, die

wagten, tot dat hy Vrugten draagt; maar

zich om de stam , en om de volgende
takken slaat , werdende na boven toe

den zelven, als zy oordeelen het tyd te

hoe langer hoe smaller, en waar aan

zyn, om verre te kappen, om daar van
hun Meel, en van ’t zelve hun Brood te

zich dan verder een tak vertoond
Men noemd deze voet een Goeroerong,

maken, hoewel die van Borneo, en an-

die men als vaten, en emmers, gebruikt,

valt, het meel van dezen Boom niet tot
Brood, maar tot korls bereiden, die men

om ’er de drank van deze en gene Boo¬
men, daar men de zelve aanhangt, in
te ontfangen.

Het verdere van die takken noemd
men de Gabba Gabba, die aan ’t einde
ontrent een arm dik, dog beneden veel

dikker is, zynde van binnen als een goot
uitgehold, en van buiten rond, ook gemeenelyk zeer glad, uitgenomen dicht

dere Gewesten , daar die Boom mede

Zagoe Bornep noemd, van welke zy een
aangename Bry weten te koken.

Men heeft gantsche Bosschen van deze Boomen, voornamelyk op Ceram, en

Hoewamohel; dog zy willen niet, als
in laage, natte, moerassige gronden
staan, en werden niet boven de dertig
jaren oud. Men heeft ’er die zich in

by de Goeroerong, daar nog eenige reyen ettelyke kruinen verdeelen, gelyk men
met korte doorns staan.

Zy zyn in ’t eerst groen, dog werden,
na dat ze oud, of eenigen tyd gekapt zyn.
bruin, scheidende zich ook metter tyd
zelf van den Boom af, die dan van de

dit in de afteekening op No. XXIV.

zien kan , daar ook de gedaante van ’t
blad, by de letter A. bygevoegd is.
Van dezen Zagoe-hoom zyn verscheide
zoorten ; als voor eerst , , de gemeene

Goeroerong, en blad, gezuiverd zynde, Zagoe -boom , die doorgaans van de Ingebruikt werden, om er de buiten- en

binnen beschotten van de huizen der

Amboineezen, en ook wel van gemeene
Nederlanders , en andere Ingezetenen ,

en meer andere dingen, af te maken ,
die, zoo lang zy nieuw en versch ge
maakt zyn, nog al vry wel staan, en een

landers gepoekeld, en daar 't Meel op
de behoorlyke tyd, uit gehaald werd ,
wagtende gemeenelyk , tot dat de takken vet en wit beginnen te werden, dat
de rechte tyd hier toe , en ’t merk ’er
af is.

Deze geven ook de beste bladeren tot

fraaye glans van zich geven, die zy, oud Atap, die wel vier of vyf voeten lang

geworden zynde , verliezen, gelyk zy
dan ook zoo dicht niet blyven, als wel

in de eerste jaaren , dat zy daar toe gebruikt wierden

en wel een hand breed zyn, hebbende

korte doornen, als cen naald, en Vrugten als een Kivits-ey.

Daar is ook een wilde Zagoe-boom, die

Zoo lang als de stam nog onvolkomen

vry hooger van stam, en voller van door-

is verneemd men rondom de wor-

nen , dan de tamme, is, zynde veel har-

tel nog al doornagtige takken, die oor- der van Meel, dat 'er zoo gemakkelyk,
zaak zyn, dat de Inlander daar ontrent

als t ander, niet uit te halen is ; ook

niet te wel gaan kan, hoewel die door-

heeft hy kleiner en harder Vrugten, dog

nen den Boom tegen de Bosch-Verkens is anders van ’t zelve fatzoen, als de voweer beschermen, die anders op 't Meel rige. Deze heeft men op Ambon zeer

van dezen Boom byzonder zouden aazen.

weinig, en meest op Ceram.
Behalven deze is 'er een andere zoort

Hy geeft geen Vrugt, dan na dat met lange doornen, en een dunner stam,
al zyne kragt als weg is , en als hy

als de vorige, ook is de Gabba Gabba van

haast sterven zal, wanneer ook de takken

deze zoo duurzaam niet, en zyn bladen

als met Meel bestrooid zyn , op wel-

zyn donkerder groen van verw, smalke tyd zich boven in de kruin als een ler, en dunner, waarom zy ook lichter
kroon met kleine Vrugten, gelyk een rone scheuren.
Men krygt ook in verre na zoo veel
waar in weer een korl als een kogel is) Meel uit deze Boomen niet, als wel uit
aan de zelve in menigte vertoonen, die de eerste zoorte. De Vrugten van deze
alle groen, en, ryp zynde, wrang, en Boom werden wel zoo groot, als een
Duiven-ey, of als een kleine stuiter groot,

vol ruitjens zyn , en ook eindelyk Hoender-ey, en overtreffen alle de andegeel van verw werden, gelyk men die re in grootte. Deze zoort valt veel aan
ook op No. XXIII. by de letter B. zien de Drie Huizen, of aan de overzyde van
kan.

’t Kasteel Victoria.
Daar
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Daar is nog een vierde zoort, die zy ook zekere Paddestoelen, die zy al mede
’t Wyfjen noemen. Deze heeft geen tot een aangenaam geregtje weten te be-

doornen, dog zyn bladeren eindigen met

reiden; en als deze Boomen nu verrot-

ten, zoo groeyen ’er in dat verrot deel,
en ook wel boven in de kruin, heerlyDeze leverd wel 't beste Meel tot hare
Papedo uit; dog tot Brood en deugd het ke, vette witagtige Zagoe-wormen, met
bruine hoofden , die de Inlanders aan
niet, om dat het niet duuren kan.

een lange fpitze punt, die al vry styf is.

De nut¬
tigheder

van dezelve.

Het is zeker, dat deze Boom voorden
Inlander zeer nut is, en veel dingen aan

speetiens braden , en voor een groote
lekkerny opeeten; dog de hoofden doen

den zelven geeft, die hy niet zou kon-

zy ’er af, en dan werden zy ook wel van

nen missen, en die het wezentlykste mid-

eenige Hollanders gegeten. Maar ik

del van zyn bestaan uitleveren.
Onder deze nuttigheden moet men al-

kan niet zeggen, hoe ze smaken, alzoo

lereerst de Zagoe Manta, of het raauw

il nooit lust gehad heb, om ze te proeven

Dit Zagoe-Meel nu kan in zich zelven

Zagoe-Meel , tellen , dat een byzondere
wyze van doen vereischt, om het uit dien

niet boven een maand of zes weken duu-

Boom te krygen.

ren, en dan diend men het zomtyds nog

De Inlander heeft buiten het merk
van die kroon aan de Boom, als de tak

met wat versch water te besprengen,hoe¬
danig het ook wel vervoerd werd.

ken wit beginnen te werden, nog een

Men is dan gewoon ’t zelve ten deele

tweede middel , om te ontdekken, of

tot Papedo, of Inlandse bry (die wat

het tyd is , om den Boom te vellen, en

dunner, als Bokwyten-bry, of als Styfzel,

de Zagoe daar uit te haalen.

gemaakt werd) of wel meest tot het ma¬

Zy kappen een gat in den Boom, haa-

ken van Zagoe-Brood te gebruiken , dat
zy in langwerpige vormen, uitdrukke-

meel ge

len er eenige stoffe uit, en zien, of zi
bequaam is, om ze daar verder uit te

maakt

schoffelen, zoo neen, zoo stoppen zy

bereiden.

werd

dat gat weer toe, maar zoo zy zien, dai

Hoe 1
Zngoe¬

het tyd is, kappen zy den Boom om,
en verdeelen hem verder in eenige moo-

lyk van steen daar toe eerst gebakken,
Yder van deze steenen , die ontrent
van een groote span lang , en een hand

ten, om hem te gemalkelyker te kon-

breed zyn, heeft vyf, zes, of meer
groeven , waar in zy, na dat die heet

nen behandelen.

gemaakt zyn, 't Meel strooyen, ’t geen

Op een van deze mooten nu gaat de

daar in ten eersten gaar, en tot Zagoe-

Inlander schreyeling zitten, bedienende

Koeken bakt, die zy ’er dan uit doen

zich van een Dissel of van een schert

stroyende zoo lang ander Meel in de zelve, als zy heet blyven, die zy anders

werk-tuig in de hand , waar mede hy
de overlangs gekloofde moot schoffeld,
te weten, het wit en vezelig merg, zoo
fyn als Zaag-mul kapt, doende dat ver-

der in een Goeroerong met water, aan
welkers breed einde een zeef is.

Daar na werd deze witte gehakte

weer heet maken, gaande dus voort tot

dat hun Meel, dat zy tot Brood maken
wilden, verbakken is.

In de Xoelase Eilanden, op Ceram, en
elders, bakt men deze Zagoe kleiner, als
in Ambon, en ook recht vierkant; maar

stoffe met de hand digt ontrent die zeef

zy is zoo hard, dat men ’er naauwlyks

gekneed, door welke dan de fynste stof,

in byten kan; daar de Ambonse , versch-

of 't Meel, in een kleine daar onder ge-

gebakken zynde , zich nog redelyk
wel eeten laat, hoewel zy, koud geworden zynde , al mede wat harder werd ;
dog hoe harder zy werd, hoe langer zy

zette Praboe valt, waar in ook water tot

boven toe is, en in welke dit Meel ten

eersten na de grond zakt, daar men het
als men oordeeld, dat er genoeg in is
uithaald , tappende het water voorzig

tig 'er af, en doende ’t fyn Meel in
mandjens van groene bladen , die daar
toe gemaakt werden.

Het geen ’er nu van dit voornoemd
hakzel, dat met de hand gekneed werd,

duuren kan.

Als de Inlanders dit Zagoe- Brood , en
wat Canari, Piessang, of een Vischje,
met wat Ritsjes, en zout, daar by hebben,
zoo konnen zy ’t stellen, ende en zullen

zich ook niet weer na ’t Bosch begeven voor dat hen de nood ’er toe

overschiet, zyn dikke fnazelen, en ve-

dringt : want dat brengt de luyen aard

zelen, waar in nog eenig Meel zit, die

der Amboineezen zoo mede.

dan nog goed voor de Verkens, en een
zoorte van Draf zyn, waar mede zy de
zelve vet maken, en die zy Ela noemen;

kooken , valt zoo dik , nog zoo styf

hoewel zy die ook wel in 't Bosch maar
op een hoop laten leggen, en dan vaa-

ren 'er de Bosch-Verkens ook wel af-

Op die hoopen met Ela nu groeyen
III. DEeL.

De Bry, die zy van dit Zagoe-Meel
niet, als onze Boekuyten-bry ; maar zy
gelykt wel eer na dunne witte Styfzel,
die zy gewoon zyn met twee stokjens
zoo lang te haspelen, tot dat 'er ontrent

een mond vol aan blyft zitten, die zy
Z

dan
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dan in een sauce van Bacassam, en visch- aardbeving heeft, veel beter, als een
Dak van Pannen, en in dezen opzigte

of zee-water, waar in zy wat Sout-

Ritsjens , ’t zap van een Limoentje of zoo gevaarlyk niet; dog by tyden van
Limmetje, en meer andere dingen gedaan brand , branden ’er geheele blokken

hebben , indoopen, en zoo inssorpen, met huizen weg, om dat het een lichte
verklarende daar by , dat 'er niets ter en drooge stof is , die van ’t eene tot 't

wereld is, dat hen zoo lekker, als dit ander huis zeer licht overvliegd , het
geen de Ingezetenen van de Stad, de

smaakt; hoewel zy geen groot voedzel,

maar wel, voor een korte tyd, een dikken en opgeblazen buik geeft.

Atap al voor lange tyd heeft doen verwerpen, en Pannen-Daken kiezen , om

Men kan deze Papedo ook als een zoor- dat men dan zulken gevaar van den
te van Styfzel gebruiken , om ’er iets brand niet heeft.

Dat de Gabba Gabba, zynde de tal

mede te plakken ; dog zy moet wel

drie of vier dagen oud zyn, en dan is zy van de Zagoe-boom, waar aan deze Atapbladeren groeyen , hen tot het maken
tot alles nog al niet even goed.
Deze Boom geeft ook een zoort van van de beschotten en buiten-muuren, of
Palmyt, of Inlandze Kool, maar zy is tot heiningen van hunne huizen diend,
zoo goed, nog zoo gezond niet, als wel hebben wy al eenigzins bevorens gezegt.
andere Palmyt.

Zy maken ’er ook Zolders, Banken,

De bladeren van dezen Boom dienen Stoelen, Doozen, Vlotten , Dego Deden Inlander even eens, als het Riet on go’s, ofbreede Slaap- en Zitbanken, en
ze Boeren. Men vouwd de zelve dub- honderd andere nette dingen af; maar

beld te zamen over een dun plat gesple
ten Bamboegje, en naaid die dan verder

zulke huizen (gelyk men wel denken
kan) zyn niet van langen duur, en

met cen draad van Loleba (dat nog dun- deze Gabba Gabba verteerd , en verner Bamboesjens zyn) te zamen, zooda

molmd in agt, of tien jaaren, na dat de

nig, dat deze t'zaamgenaaide Atap dan plaats is, daar zy droog, of vogtig staat,
ontrent vier of vyf voeten lang en een in zich zelven weg

voet of twee breed is , die zy dan gebruiken om hunne huizen, en ook verder

Ook zal een Inlander wel toezien, dat

er niet te veel takken of bladeren te gelyk

alle andere dingen tegen den regen, enz. van een Boom genomen werden , alzoo
het de Boomen onderdrukt, en als treu-

mede te dekken.

Men gebruikt tot het dekken der hui- ren doet, zoo men die te veel op eenen
zen ook wel Klappus-bladen , daar men tyd ’er af beroofd.

De Goeroerongs dienen den Inlander

geen Atap heeft; dog de Atap is beter,
en duurd ook langer.

De Inlanders weten de huizen hier
mede zoo dicht te dekken, dat 'er hoe

zwaar het ook regend, geen regen door¬
dringen, en dat ook geen wind die licht
opwaayen zal; dog zy dienen die om de

voor Emmers, en Vaten, om vogten en
dranken ’er in te ontfangen, gelyk zy
die ook aan hare Klappus, Zaguweer, en
andere Vogt- Boomen hangen. Men
kan die ook tot het dragen en haalen
van andere dingen (gelyk de Slaven dat
doen) gebruiken ; en daar werden ook

zes of zeven jaaren wel eens te vernieuwen. Ook is deze Atap, na de gestel- wel Heiningen, en Paggers der Tuinen
tenis van dit Land , daar men dikwils af gemaakt.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Rankgevende Boomen. De Kalappa-boom. Nutiigheden des zelfs. De Saguweer-boom. De Nipa-boom. De Lontar-boom. Nuttigheden des zelfs.

De Pinang-boom. De Nibong-boom.

BOOMEN, die Drank uitleverenDe

Drankge¬
vende

Boomen.

dere zoorte behooren) zoo gaan wy nu

over om van die Boomen te spreken, die
Us verre gezien hebbende de aan den Inlander ook Drank daarenbo¬
meest bekende Boomen die ven geven.
tot Spyze dienen thoewel

Onder deze is, buiten alle tegen- De ka-

men 'er de Lîmoen , Pisang¬ spraak, de Kalappa-boom de eerste, die lappa¬
hoom, en andere nog zou men in andere Landen de Kokos-boom boom.

konnen byvoegen, die egter tot een an-

noemd.
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De Vrugten , die hier aan voortko-

Dit is een zeer bekende en hooge

yder een kerf hebben, en die ruim halver
weg loopen, wascht, die al zyn takken

men, zyn als de bol van een hoed, dog
wat drichockig, hoog en plat, agteraan
wel zoo breed , voor wat spitzer, en

en Vrugten boven aan den top van den

groen van verwe

Boom, die recht op by zekere leden, die

Boom heeft, dog schoon hy gemeenelyk
recht wascht, ziet men er echter
veel voor al die aan Strand staan, ge

Deze, opgekapt, of een gat 'er in ge-

stoken zynde, zyn zoo vol, als een ey

weldig overhellen, zynde asch-graauw

en niet een zeer zoet zap, dat om de

koelte veeltyds voor den dorst gedron-

en slecht van bast, en van wortels, waar-

ken werd, vervuld; maar dat ook wel

om zy ook licht uit de grond raken, als

licht ymand aan een doodelyke loop helpt,

't sterk waaid

vooral als hy dat, te warm zynde, drinkt.
Zy hebben van buiten een dikke, spon-

Als deze nog jong is geeft hy al
een fraaye lommer; dog zoo hoog, als
hy gemeenelyk doet, uit de grond opge

gieuse bolster, onder welke een dikke

wasschen zynde , steckt

ge stoffe, vooral aan de oude, zit

hy boven al-

harde schaal komt, waar op een vezeli-

le andere Boomen verre uit, en dan

Deze harde Noot, die nog wel als een

heeft men zeer weinig aan de lommer,

kinder-hoofd is , is aan de ronde kant

ten ware dat er veele, bosch-wyze, by

de bruine schaal wel een kleine vinger

een staan.

dik, zynde van binnen (wanneer ’t nat

Hy is ontrent zestig of zeventig voe
ten, als hy volwassen is , hoog; dog

zich al tot een vaste stoffe gezet heeft
van een wit hard pit, ontrent een pink

Boomen uitgezonderd) maar aan de wor

dik , voorzien, dat byna als een Hazenoot van smmaak is, en dat tot veel zaaken

tel is hy wel wat dikker.

gebruikt werd.

niet dikker als een Mans dye (weinig

Hy maakt boven aan een top van takken in 't rond, die lange, smalle blade
ren aan wederzyden hebben.

De takken vallen wel twaalf of veer-

tien voeten lang, en beneden wel een

groote halve voet breed ; dog zyn aan

Hoe de Noot jonger is, hoe de witte
nootagtige stoffe beneden lilagtiger, en
21

hoe zy ouder hoe de zelve harder, en .
zap dan ook zuurder is, ten ware in de
hecle oude , daar in het weer mal-zoct
bevonden werd.

geut in ’t midden, en een ronde rug; zy

Maar behalven dat men dit Caleppusweter drinken, en de Noot eeten kan

zyn doorgaans zeer ssecht en voos van

zoo is men ook wel gewoon de bloessem,

hout, gelyk ook de gantsche Boom is
Aan de zyde van deze takken heefi
men drie of vier voet van haren oorspronk

of Majang, niet tot het aanqueeken van

de einden dunner, hebbende ook een

de bladeren, die, jong, wit, en daar na

groener zyn, gelyk ook de tak, jong
zynde geel, en daar na zig groen vertoond.

Midden door deze bladen loopt een

Vrugten ; maar tot het tyfferen van
drank te gebruiken, snydende die af , en
men houd ’er dan een geutje van een Calappa-blad onder dat in een Goeroerong, of
in een Bamboes druipt, dat in een etmaal
wel een of twee reizen vol sypeld, be-

dragende te zamen wel een stoop nats

rysken, of een zenuwe, die al mede zyr

En dat is die vermaarde Vin di Palma

dienst geeft.
Aan dezen Boom komt een Majang, of-

die op Ceylon, Suri, elders Noddi, dog in

te een zak, waar in de bloessem zit, zyn-

de eerst een heele zoete, en daar na een

de een bondel met lange geelagtige stee

drank, die hoe langer hoe zuurder werd

len , yder een voet, en meer, lang, die

Van deze Calappus-hoom zyn veelerley
zoorten, meest egter in de groote en

met 'er tyd afvallen, latende nogtans eer

zeker slangagtig deel na, dat wat breed
is, waar uit de Calappus-Vrugt voort
komt, waar aan men ’er eenige by
een aan rist heeft, wel tot tien of twaalf
toe; dog men heeft aan drie of vier stuk-

zyn dragt
Men heeft aan eene Boom veel van de

Amboina, Towak genaamd werd, geven-

kleinheid der Vrugten verschillende. Al-

le deze zoorten aan te halen, is byna niet
mogelyk, behalven dat het ook dit Werk
zou te veel doen uitdyen , dat ik geenzins zoeke. In de Hortus Malabaricus is
zy beschreven, en zeer net verbeeld on-

der de naam van Tenga, gelyk men daar

ze Vrugten , tot veertig of vyftig toe,

in’t I. Deel de Boom Fig. 1, en de Noot

en ook wel meer.

Fig. 3. en 4. behalven dat men die ook

Deze Majang, of de dikke bloessem
tros, diend of tot het voortqueeken van

Vrugten, die men dan maar voortgroe
jen laat, of tot het tyfferen van Towaca

die op Ceylon, en elders, Suri genaamc
werd.

zeer wel by Nieuwbof, in zyn Gezant-

schap na China fol. 142. verbeeld ziet
dat ook de reden is , waarom wy de
zelve hier niet vertoonen. En nog wel

zoo net vind men de zelve by Freyer fol.
10. afgebeeld.
Z2
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Ik zal alleen eenige voorname zoorten ten de Heer Landvoogd van der Stel eenoemen, die ik wel kenne.

nige aan de Heer Borgermeester Nicolaas

Bchalven deze gemeene, die wy be- Witzen te Amsterdam gezonden heeft.
Dit is een Boom, en Vrucht die aanNuttig
schreven hebben, is 'er bekend de Ca-

lappa Maldiva, vallende in die Eilanden veel menschen en dieren zyne nuttighe

heden

des zelfs,

ontrent Ceylon, en gevende een kleine den geeft.

langwerpige Noot ontrent twee vuisten
lang, zynde vol van pit. Dit is eigent-

Het jonge blad van den Boom diend op

Malabar, om ’er op te schryven, gelyk

lyk een Zee- en geen Landgewasch, en ik daar van verscheide Boeken gezien
hcb.
voor zoo eene Noot sals t een rechte is
werd wel drie of vier honderd Ryksdaal-

De buiten-bolster gebruiken de Slaven,

ders door de Grooten op Macasser, om

om ’er ’t huis mede te schrobben, alzoo

dat het een heerlyk middel tegen ’t ver
gif is, gegeven.
Daar is een andere zoorte van Calap-

de vezelagtige deelen de vuiligheden wel
afnemen. Ook gebruikt men die hairi-

pa boomen, die zeer lang van stam , en

klein van Vrugten is, zynde ontrent van
grootte als een Maigga, groejende wel
agt of tien, als de Lanssen, byeen, waar
om zy ook Calappa-lanssa, of LansseCalappus, genaamd werd zynde lang-

werpig, zeer dun van schaal en bolster, en lekker van smaak.

ge en fnazelagtige deelen wel om ’er de

Vaartuigen mede te kalefaten, Lont af
te spinnen, ja zelfook, om ’er een zoort

van touw, en kabels, van te maken, die
men elders gewoon is Cair te noemen.

De doppen, of schaalen van de Cocos-

of Calappus- Noot werden tot fraaye drinkvaten, trechters, pot-lepeis, Pinang-doo-

zen der Grooten, en tot meer andere
De Konings-Calappa is mede een zeer dingen toebereid, zeer glad en bruin gekleine zoorte, hebbende ook kleine en olyst, en die Vaaten en Pinang-doozen

ronde, en ook wel Orangieagtige Vrug-

zomtyds met zilver, en ook wel met

ten. De Boom is ook zeer laag van stal,

goud , beslagen; behalven dat 'er ook

pas agt of tien voeten hoog, en veel

wel knoopen van gemaakt werden.
Hct pit van de Noot werd niet alleen

dunner, als de gemeene
De Verkens-Calappus verschild niet vee-l

gebruikt, om uit de hand te eeten;

van de gemeene, als dat hy zoo hoog maar zy raspen het zelve, ’t geen zy dan,
niet is, alzoo de Vrugten, pas vyf of zes of raauw eeten, of met water mengen,
voet hoog, en nog veel lager van de en kleinsen, makende daar dan zoo Cagrond wasschen. Ook is het zap der lappus-melk af, die zy gebruiken, of om
zelve wel zoo aangenaam, als de gemee

ze met ryst, als Rystenbry, te kooken

ne Calappa.

(dat de Hollanders vry wel weten te doen,

Op Soerabaja heb ik nog een andere

hoewel een keurige tong dit altyd eenig-

zoort gezien , diens Calappus-Vrugten zins proeven kan) of om hare Moeskruimede klein zyn, van welkers schorsse zy den, en andere Spyzen ’er mede koken.
daar wel kleine dooskens, die zeer fraai dat zy ook ten eersten moeten doen, of
zyn, maken.

Noch heeft men een andere zoorte,die

anders bederft zy
De voornaamste nuttigheid egter die

Calappus-Vrugten van gedaante als een zy van deze Calappus-Noot hebben be
Capmes geeft, zynde veel langwerpiger, staat in de Olie, die zy daar van trekken,
als de gemeene, en wat smal met een te- die, versch zynde, hen voor Boter diend,
peltje toeloopende. Daar zyn ’er als een en die zy voor de beste Boter niet zouHoender-ey, ook als een Caymans-ey, en den willen verruilen , gelyk men ook
grooter ; deg die hebben een zeer hard moeite heeft , om deze Olie, heel versch
zynde, en ’er dan Visch mede bradende,
pit.

Buiten deze zyn ’er nog verscheide

van Boter te onderscheiden. Zy gebrui-

zoorten; maar zy komen dog al meest

ken die Melk ook, om haar hoofd-hair

op een uit, dan dat de eene wat hooger

en lyf 'er mede te smeeren , en om

van stam, en de andere weer wat groo-

hare hoofden met de Calappus-melk te

ter , kleiner, langwerpiger, of ronder zuiveren, en te wasschen, om de vuiligvan Vrugt is. De Chineezen hebben nog heid, en ’t smeer der zelve (daar zy dan
een kleine Sajor Calappa-boom, met wel zeker zoort van geurige Limoenen
scherpe stekende bladen.

Men heeft in Amboina ook een zoort

van Clappus-boomtjens, die zeer diep land-

Lemoen Coeramas genaamd , onder drui-

pen laten) te beter weg te nemen.

De Clappus-Olie geeft hen ook , wat

waard in op zekere Gebergten van Ce- ouder zynde (vermits zy dan sterk werd)
ram vallen, alwaar zy geheel en al met een groote nuttigheid tot het branden
hare Vrugten ’er aan in steen veranderd van hare lampen , die daar toe in een
zyn, en die egter hare frissche groene ver- groote menigte byeen gezameld werd,

we behouden, van hoedanige kleine zoor- behalven dat zy, zomtyds versch, en ook
Cl
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wel zeer oud zynde, veel van hen in de

Geneeskunde gebruikt werd , om lam
me leden, en andere ongemakken, door
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naam van de Palma Indica by de Geleerden bekend

De twecde zoort van Boomen in Am

De Sa-

't stryken der zelve met deze Olie, te

hoina , die Drank uitleveren , is de Sa- guweer-

helpen.

guweer- of Gamoeto-boom, hoewel wy

Van de drank nu, die ’er uit de Ma¬

boorm.

hem in opzigt van den Drank, zynde

jang, of bloessem zypeld , heeft niet al-

de voornaamste, die daar dagelyks by de

leen de Amboinces het gebruik, om die

gemeene lieden gedronken werd, wel de

zoo als zy van den Boom komt, zoet te

eerste plaats zouden mogen geven.

konnen drinken; maar zy verkoopen er

Deze Boom wast byna op, gelyk als

ook veel af aan de Chineezen, om daar af

de Calappus-boom, dog hy word op

Arak, zynde een zoort van slechten A¬

verre, na nooit zoo hoog, ja is zelf
lager als een Pinang-boom; maar dikker van stam , die zeer ongelyk en vol

nys , te branden.

Men kan ’er ook Syroop, en Suiker af

koken; en zy maken ’er ook zeer goeden
en schoonen Azyn van

Dat de bladeren ook wel dienen, om

er huizen, en andere dingen mede te
delcken , hebben wy reeds bevorens ge

zwarte Gamoeto-bairen is , waar na de

Boom zyn naam draagd. Hy heeft gansch
geen fraave gestalte, nog aanzien, hebbende zyn takken mede boven by de
keruin te zamen, die vry lang zyn, en

zegt, hoewel zy zoo goed niet, als die

ook aan weerzyden met lange en grooter

van de Zagoe-hoom, zyn.

bladen, dan die van de Calappus, bezet,

Zy werden ook gebruikkt om doozen, en geen doornen aan de takken , die
inlandze hoeden voor Mannen en Vrouniet uitgehold, maar wat ruig en kanwen, om Catoepa's (zynde beursjens, om
er Ryst in gaar te koken) om cier-boo¬

gen als deze of gene trouwen zullen

tig zyn.

Men ziet aan deze takken geen bladen,
dan ontrent de midden, en zoo verder

af te maken, en ook om er, als menze

na ’t einde, die wel drie of vier voet

aan een touw bind , en even ondei

water in een halve Maan op de opper-

lang, en wel een groote hand breed zyn,
hoewel zy allengskens korter werden.

vlakte van de Zee houd, de Visch door

Ook heeft men aan de oude bladen wel

te verschrikken, en na land te jagen, dat

eenige kleine doorntjes.

men tweezins, of met de Tali Soekei, of

Daar de takken nu haar aanvang ne-

inet de Tali Couwer doen kan, twee wy-

men, daar vertoond zig gemeenelyk de

zen van Visschen in Banda beter, dan in

Majang, of de bloessem -kas, byna gelyk

Amboina bekend, met welke eerste zoori

vol gevangen werd
Men heeft van dezen Boom ook een

als aan de Calappus-hoom, die, opgeber¬
sten zynde, mede in veel lange steelen
bestaat, die te zamen aan een dikke steel
vast zyn, hebbende yder wel de lengte
van twee of drie voet, zynde aan weer-

heerlyke zoort van Palmiet, die van een

zyden zeer dicht met ronde Vrugten be-

in de maand October zeer veel Makreel,

en andere Visch, Parauwen, of Canoa's

Hollandze Juffr. toebereid zynde, byna zet , die ontrent als een dunne blaauwe

de Calappus-Noot, of in de Boom, ofook

Boeren-Pruim, wel zoo rond , driehoekig, en ook wat plat vooraan zyn, hebbende byna ook de verw van zulk een

wel in de Palmiet, een Calappa-steen ge

Pruim; dog wel zoo groen.

als Bloem-kool smaakt, en zeer lekker is

Het gebeurd ook zomtyds, dat 'er in

Deze Vrugten ziet men met veele
vonden werd ; maar dat is yet zeldzaams,
en zoo een steen, zynde wit, en van groote trossen, yder met veel risten
grootte als een platte knikker, werd by aan dezen Boom hangen, en een man

den Inlander zeer hoog geacht, oordee-

heeft zyn dracht aan zoo eene tros.

Wy vertoonen de zelve niet , om dat
zy zeer net by anderen vertoond ; dog
ken , waar by zy dan honderd grollen qualyk van zommigen de naam van
verhalen, die ’t my niet lust hier aan te Zagoe-hoom gegeven is , die 'er zeer
veel van verschild; gelyk dat te zien is,
teckenen.
Ik heb 'er een; dog heb tot nog toe als men die tegen een vergelykt. In de
nooit konnen vinden, dat er zulke krag- Hortus Malabaricus schynd zy my toe
lende, dat die hen, als zy die by zich

dragen, onfeilbaar gelukkig zullen ma

ten in verborgen zyn als de Inlander

alzoo men na veel Boomen, daar in be-

er van opgeeft, ook ben ik daar door schreven, raaden moet) verbeeld te zyn
niet een hair gelukkiger geweest, dan
zulk een , die van dat dwaas geloof is
maar ik heb die gehouden (gelyk ik ze

nog houde) voor een zeldzaam Gewasch,
gelyk ’er meer van dien aard zyn.

in ’t I. Deel.

Men gebruikt die Vrugt wel om te
confyten, zynde dan wat glad en glibbe¬
rig, byna als ys, en ook van die verw;

dog anders en eet men deze Vrugt niet.

In Europa is deze Boom meest met de Zy werd ook wel gebruikt, om ze, oud,
wel
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wel gepolyst, en droog zynde, tot het
toetzen van goud te gebruiken, en ook
wel, als zy nog groen zyn, om ’er eer

poets mede te speelen, wanneer men die
in ’t water smyt en de Rievier afdryven

laet. Zoo die gekneusde Vrugten dan

komt, klaar , dog dikker, als Tawak
zeer zoet en aangenaam van Imaak, byna als Most, werdende daar na als witte

Wey, en ook zerp van smaak, en dik
ker, als in 't eerst.

Om nu dezen drank beter, duurzaam,

en gezonder te maken , gieten zy die
huit (gelyk licht gebeuren kan) raaken, in een groote pot, en doen ’er eenige

menschen , die daar wasschen, aan de

zoo geven zy een vervaarlyke jeukte, die

bondeltjes van de wortels van de wilde

niet licht over gaat, ten zy men die par- hoom Sesoot in, die zy in kleine stukjens
ty met een groot Jeuk-blad (dat anders snyden
nog wel zoo sterken jeukte verwekt

wryve, waar door de mindere jeukte ge-

heel en al overgaat ; dog die en heeft
men daar altyd niet by de hand. Ook

verzagt men de pyn wel met wat Olie,
en andere zeggen, dat 'er ’t water van
een mensch zelf goed voor is. Ook ge

beurd het wel, dat geen van allen helpt

na dat die Vrugten heel brandig zyn, of
niet

Deze Vrugten brengt yder Boom maan

Van deze wortels werd de Saguweer

nog wel zoo dik, en van verw byna als
Melk, krygende een aangenaame bittere
smaak, byna als Alzem-wyn , dog eenigzins zamentrekkende, zoo dat het
bittere ymand , die dezen drank gewend is, en matig gebruikt, niet tegen
staat

De liefhebbere van dezen drank zeggen,

dat hy, matig gedronken zynde, zeer
gezond is; dog de ervarentheid heeft my

Ontrent den oorspronk der takken

geleerd, dat de Zoldaten, en andere ge
ringe lieden , die zig daar zeer in te bui-

vertoond zig de Gamoeto, of een zwarte
lang-hairige stoffe, die tot het maken

ten gaan , om dat zy voor weinig geld
zig dronken konnen drinken , daar door

eens voort.

van zeer goed touw gebruikt werd. Dit
hair, dat zig om verscheide dunne stokjens vertoond, is byna als Paarden-hair,
dog nog wel zoo styf.

De Boom geeft ook Palmiet, maar in
verre na zoo goed niet, als die van de

Calappus boom komt.
Men heeft ook onder aan by de Ga-

hun gezondheid geheel en al verliezen,
ziende zoo bleek., Saluw , en land-

zick , als of zy de Water-zugt, en
als of zy uit een Gieter gedronken hadden; dog dit ziet men van de Inlanders
zoo niet, die dezen drank ordentelyk gebruiken, en ’er zeer gezond af blyven
gelyk hy op groote maaltyden voor

moeto een zoort van een wolagtige stof-

hun Wyn (nevens den Arak) verstrekt:

fe, of een Mosch, by den Inlander Ba-

want anders zyn zy voor den dorst

roe genaamd, die tot het kalefaten, tin
tel, en andere dingen gebruikt werd

ken

Voornamelyk nogtans diend deze Boom

De Hollanders willen, in 't eerst by

tot het tyfferen van de Zaguweer zynde

hunne komst hier, niet aan dezen drark,

een witte vogt, of Boom-wyn, die men

nooit gewoon iet , dan water, te drin-

houdende den neus toe, als zy de bit-

zoo versch en zoet wel drinken kan; dog

terc en wrange smaak , zoo als zy hen

hy is dan zoo heel gezond niet, en doet

eerst voorkomt, proeven, of maar rie-

ook het zelve, dat een zuiver-middel ken; dog als zy die een weinig gewoon

doet, voor al als men die nugteren drinkt
Om deze drank te krygen, zoo suyc

men een Wyfjens Majang, die gemeenelyk na de andere voor den dag komt,

zyn, zoo weten zy daar niet meer af-

en zy bekomt, die genen, die ze orden-

telyk gebruiken, zeer wel, verwekken-

de ook een goede lust tot eeten. En dat

met kleine Beziën ’er aan, of na dat zig noemen zy den Geoebatte, of den bitterdie Beziën openen, en na dat hy twee of gemaakten Saguweer , waar toe egter
drie dagen geklopt is, en men hangt 'er verscheide andere bitter-makende mideen Goeroerong, of een Bamboes-lid, aan

delen, zoo wel als de Sosoot-wortel, ge-

die gemeenelyk tweemaal daags vol ra
ken, en geledigd werden. Hier toe ver

bruikt werden.

ledigen zig byzondere menschen, die dit

om er Azyn af te maken; dog zy valt

werk verstaan, en die Tyferaars genaamt

door de bank, zoo goed, nog zoo sterk

De zoete Saguweer werd ook gebruikt

werden, in welke behandeling van dezt niet, als de Towak- Azyn
Boom de Baliers boven alle andere uitMen kan van de Saguweer , even als
stecken, waarom zy daar toe ook ge- van de Towak, ook zwarte en slegte Zuibruikt werden. Aan zoo een tak kan

ker kooken, die tot het dagelyks Bier

men vier of vyf maanden tyfferen, en dan

en tot het branden van Arakdoor de Chi-

neemd men weer een ander, hoewel men

neezen veel gebruikt werd, gelyk zy tot

er verscheide te gelyk tyfferen kan.
Deze drank is, zoo als zy van de Boon

’t branden van den Arak ook zeer vec

zoete Saguweer bezigen.
Als
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Als de Boomr met tyfferen, en uitzy- der, vallen zy te hard, en zy zyn ontrent
zoo groot, als de korl van een Tsjampe-

pelen, gedaan heeft, dan kan men hein
omhakken, en ook nog een zoort van

daha. Men moet nogtans ’er by zeggen,

Meel ’er uit krygen, dog men heeft 'er

dat deze Vrugt van geen gebruik, maar

dat men nu en dan nog wel gewoon is,
die Majang af te snyden, en uit deze
om dat de stoffe harder is, en houtagti- Boom mede een zoort van Saguweer te
ger vezelen heeft, en ’t Brood, dat er tyfferen , die mede wit, zeer koel en
af komt, is mede zoo goed niet, en ver zoet valt, overtreffende de Saguweer

meer moeite mede, als ontrent de Zagoe¬
hoom, en ’t Meel is ook zoo goed niet

muft van smaak.

Men behandeld dien Boom dan verder.
gelyk wy van de Zagoe-boom gezegt heb
ben.

Van de styve stokjens, die men in de-

nog eenigzins in witheid, maar zy is
zoo smaakelyk , en zoo gezond niet
waarom zy meest tot 't branden van

Knyp (een slegte Anys-drank) gebruikt
werd.

zen Boom heeft, maken de Mooren Schryf-

Deze Boom is veel beter in Ternate

pennen, om ’er het Arabisch, en Maleits

dan in Amboina, bekend , hoewel hy

in die letter, mede te schryven

hier egter, en voor al op Boero, en op

De Macassaaren maken ’er ook pylen de Noord-kust van Ceram, genoeg valt.
De bladen, die vry styver als de Zavoor hare spatten af
In ’t Mosch van dezen Boom groeyer goe-biaderen vallen , zyn ongemeen goed
zekere zwarte wormen , die men Sagu-

weer s-Torren noemd, die zig wel in dat

zwarte hairen, als ook van lkeli's ,en

Koopmanschap, of huishouding te pas
komen, om iets te beschieten, en te dekken, waarom zy zeer veel in de Ryst-

dunne ribbetjes aan de takken van deze

Pakhuizen, en Vaartuigen , gebruikt

Boom vallende, huis-bezemen, die zeer

werden, om ’er de Ryst op te leggen

zap verdrinken.

Men maakt zoo van de Gamoeto of

goed zyn, en van ’t eerste ook veelerley
borstel-werken.

De Nipa
boom.

tot ’t maken van Doozen , Hoeden
Matten, en andere dingen , die in de

Onder de Boomen , van welke men

ook Drank tappen kan, is mede de Nt
pa-hoom.

Ook werden de bladen in andere Ge-

westen , daar de Zagoe-hoom niet valt

vel mede tot Atap gebruikt, om de huizen te dekken.

Onder de Boomen, die drank uitleve.

De

ren moet men vooral de Lontar-boom (ir Lontar¬
boom.
goe-hoom ; dog heeft die doornen niet. andere Landen ook wel de Jager-boom
ook is hy vry lager van stam, alzoo men genaamd) telien. Daar zyn tamme en
wilde, en van de eerste heeft men ook t
gemakkelyk by zyn top reiken kan; maar

Deze gelykt byzonder wel na de Za

van dikte overtreft hy de zelve verre,

Mannetjen, en Wyfjen. Wat nu ’t Wyf-

en heeft ook zyn bladen vry verder er jen betreft, die valt hier mede; dog niet
wyder uitgebreid staan.
zeer overvloedig , zynde een zoort van
Zyn takken vertoonen zig mede, byn- Calappus-boomen; zoo hoog niet, dog
als de Zagoe-takken, steil overeind; dog anders den zelven in stam, en leden , a
zy zyn zeer wateragtig, en vogtig van vry gelyk ; maar boven aan zyn kruin

binnen , en daarom van geen gebruik
Men heeft ’er ook die geut niet in, zy

wat anders van takken, (die vier voeten

lang zyn) en van blad, die boven in 't
zyn ook wat platagtig rond, en ontrent rond byeen staan. Ook is de stam donvier of vyf voeten lang , hebbende zyn ker-groen van bast. Wy vertoonen die
niet, om dat zy reeds in de Hortus Ma.

bladen mede aan weerzyden , die byna

even eens ; dog wat smaller, en wel zoc labaricus Fig. 9. in ’t I. Deel vertoond is.

styf, als ook zoo glad, en zonder eeni-

Hy valt gemeenelyk wel zoo dik als

ge doornen zyn. Zy vallen gemeenelyk

de Calappa-boom, dog van lengte wat

vier of vyf voeten lang, en een hanc

hooger, als een Pinang-hoom, en niet

boven de dertig voeten halende in hoogMidden uit de takken vertoond zig de te , twee in de dikte , dog boven aan

breed.

Majang, of bloessem , die zeer dik is maar de helft, alzoo by daar maar eene
Aan de zelve komt een bol voort als eer

voet dik valt

gemeene Limoen , waar in veel andere

Hy heeft mede een bloessem, of Makleine deeltjes als kluitjes, of knikkers jang, zynde een tros, ofte wel meer; aan
van grootte zyn, uit welke naderhand de yder van welke wel in de twintig Vrugware Vrugt te voorschyn komt, die on

ten konnen komen , hoedanige men ’er

trent als een Enden-ey van grootte, hard
en hairig van bolster, van binnen wit er

aan eenen Boom wel vier of vyf, en zom

als zy nog jong zyn, eeten; maar, ou

groot niet, vallende ontrent als een Ca-

tyds ook meer ziet.
De Vrugt, die donker-groen valt, is
zagt van korl, en verder wateragtig en
laf van smaak is. Deze korlen kan men, byna als een Calappus Noot , dog zoo
lappus-
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lappus-dop van grootte, wel zoo rond.

hoewel ook wat driekantig, zittende werden ook tot Papier by de Javaanen,
en andere volkeren, gebruikt.

vast aan een schubbige kelk.

Zy geven pas onder de schil een veze-

Ook dienen de bladeren tot het maa¬

lig merg, dat wit in de jonge, dog geel in ken van Inlandze Hoeden, Doozen,
de rype valt, ’t geen vry zappig is, zoo
dat men ’t ’er uit zuigen kan, hoewel

Zonneschermen, enz.

Men heeft van dezen Lontar-boom ook
een wilde zoort, die niet veel van de

die draaden en vezelen dat zeer beletten

In yder Vrugt zyn drie korlen als een tamme verschild, dan dat zy dunner, en

Hoender-ey van grootte, hebbende een lager van stam; dog langer van bladen,
dikker schaal, of dop, dan de Calappus- en takken, is, welke laatste , nog jong
zynde , wel vyf of zes voeten konnen

Vrugt.

In de jonge Vrugten is mede een zoet haalen, hebbende ook een diepe geute,

en koel , dog zeer weinig water, en en aan de zelve kleine tandjes. Ouder

een wit, laf pit, zynde mede een zoort

zynde , hebben zy zwarte korte door-

nen, en vertoonen de bladeren niet, geredelyk goed van smaak is, by velen zelf lyk de tamme, boven by een, maar van

van lip-lap, dat men eeten kan, en dat

t midden der stam , ’t eene blad boven
beter, dan dat van de Calappus- Noot ge’t ander.
keurd.
Hy geeft ook een kleine slegte Vrugt,
De Boom geeft geen Vrugt, als na
dat hy wel twintig jaar en langer, ge als een klein Pruimtje, met een kleine
staan heeft; dog het werd een zeer oude korl, dog als hy die draagd, dan is zyn
Boom , van welke men ’er kend , die kragt door ouderdom weg , ook deugd
wel honderd en vyftig, en zelf tot de de Vrugt nergens toe.
Het hout van dezen Boom is zoo goed
honderd en tagtig jaaren, konnen uitge¬

niet, als van de tamme zoort, ook geeft

rekend werden, gestaan te hebben.
Nattig-

Het Mannetje verschild niet met al- hy een zoort van Zagoe-meel; dog in ver-

heden des

len van ’t Wyfjen, dan daar in alleen, dat re na zoo goed niet, als van de Zagoe-

zelfs

hy geen Vrugten geeft, dragende maar
als een zoort van witte bloessem, die uit

boom.

Het best, dat men van dezen Boom

drie blaadjes bestaat , waar in men van heeft, zyn de bladen, die al mede tot
binnen eenige witte fnazelen ziet; dog deze en gene dingen, gelyk die van de
daar komt verder niets van.

tamme zoort, gebruikt werden. Ook

Deze Lontar-boom diend zoo zeer niet dienen zy wel tot ’t maken van zakken,

om zyne Vrugten, als wel om de drank, Toedongs of Hoeden, Epo Epo's (een

die hy geeft, en die men op de zelve

zoort van Pinang-dooskens) en meer an-

wyze van hem, als van de andere Drank-

dere dingen.

boomen , tyfferd. Ook verschild de

Voor aan de takken , daar zy eerst

drank niet veel van de Towak, zynde uitspruiten , heeft men ook een zoort
van Mosch, of Baroe, dat men tot tintel
wel zoovet; maar wat rosser.
Men kookt 'er ook Zuiker af, die, gebruiken kan.
om des zelfs vettigheid, beter, als die
Men kan ’er ook drank uit tappen; dog

van de Towak, valt; dog men houd ge zy valt zeer slegt, en zout van smaak.
De Toraanen, of werp-spiessen der Almeenelyk de Boomen, die tot het tyfferen
van drank, en die tot het koken van

foereezen , werden van ’t hout van dezen

Zuiker, of Zyroopen, dienen, yder by

Boom ook gemaakt.

zonder.

Daar is nog een tweede wilde zoort

Deze Lontar-Zuiker is vry lichter van van de Lontar-boom, Ibur genaamd , die

verw, als die men van de Towak, of Sa- zeer wel van stami, en gedaante, de Ca-

guweer, kookt, en ook wel zoo droog.
Het Mannetje geeft nu en dan ook wel

eenige drank; maar zeer weinig, geen-

lappa-hoom gelykt ; dog duisterder van
leden is.

De takken, die korter, en dunner, als

zins tot dagelyks gebruik, en alleen tot aan de voorige, zyn, hebben aan weer-

Inlandze Artzenye dienende, om lie

zyden mede doornen, die aan de jonge

den, die aan de Teering zyn, te helpen, takken wel twee duim lang zyn. De
gelyk zy ook, nugteren gedronken zyn- bladeren , die by malkanderen, als een
de, van cen zeer goede werking is.

geopende Waayer, uitgebreid zyn, ver-

Men kan dezen Boomn, om de deugd toonen zig fraai, zynde rond, en lang.
De Vrugten ziet men aan trossen, wat
van zyn hout, dat redelyk hard, zwart,
en eenigzins gestreept is, ook als tim- ydel by een, byna gelyk de jonge Pinang
merhout gebruiken; dog dat van 't Man- aan haren Majang, zynde ontrent als een
netjen is 'er beter toe, als dat van ’t Wyf- kloeke witte Pinang-Vrugt, of als een
jen, om dat het vaster van stof, dichter Hoender-ey; dog wel zoo rond, en agter

van nerf, en wel zoo zwart valt.

aan met een wratje (gelyk men dat op
No. XXIV.
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N°. XXIV. zien kan, graauw van verw,
wat gerimpeld, en geruit.
Zy hebben een slegt merg , en van
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een witte hairige houtagtige Vrugt, die
van binnen een zappig, dog wateragtig
wit, ofeenigzins graauwagtig mergheeft;

binnen drie of vier harde korlen, die dog, oud geworden zynde, werd deze
oncetbaar zyn.
Men heeft van de bladen van dezen

Vrugt hard, krygende de gedaante byna
van een platagtige stuiter.

Boom geen dienst, om dat zy te bros

Van deze Vrugten zyn ’er veel aan ee-

zyn; hoewel zommige de jonge bladen

ne rank , en zodanige ranken ziet men

nog tot Papier weten te gebruiken. Ge¬

er wel drie of vier gelyk aan eenen Boom.

lyk men nu niet in ’t minsten aan de Vrugt

Van deze Pinang-boomen en Vrug-

heeft, alzoo heeft men ’er ook geen drank;

ten zyn ’er verscheide zoorten, als de

dog op zommige Plaatzen nog wel wat

Calappa-Pinang (die wel zoo groot als

Meel af; maar dat valt al mede vry slegt

een Ganzen-ey valt) en de Witie Pi-

Men kan van ’t hout nog wel eenige nang, die de beste, welriekende , en

De

latten, en Toraanen, of Spiessen, maar niet

wel zoo rond, als de gemeene zoort

veel ander werk maken, en als ’t gepo-

van Pinang is, die ook, ouder gewor-

lyst is, zoo zou men het byna voor een

den zynde, Orangie- geel van verw

zoort van Ebben-bout aanzien.

werd.

Behalven deze Spys en Drankgeven-

Pinang-

de Boomen , is ’er nog een voornaame

voom.

Boom, waar van men, om zoo te spreken, nog spyze, nog drank heeft; maar

Daar is ook een zoort, die men Swarte Pinang noemt, die dunner, zeer groen
van verwe , en zoo goed niet, als de
voorige zoort, is. Ook heeft men on-

die egter byzonder tot een verfrissching der deze zommige Vrugten , waar van
van de mond, en van een groot en alge-

mein gebruik by Grooten en Kleinen
in Indien is.

Het is de Pinang-hoom, in andere Landen de Areek-boom, genaamd , en werd

in ’t I. Deel van de Hortus Malabaricus,

Fig. 5. enz. onder de naam van Caunga
zeer net verbeeld.

Het is een Boom, byna van de zelve

men voor een korte tyd als dronken, of

duizelig van hoofd werd ; dog ’t gaat
ook van zelf, als men maar eens drinkt,
weer over.

Deze Boom draagd wel in de twintig
jaaren , werdende daar na wel hooger
van stam; maar draagd dan niet meer

De eenige nuttigheid nu, die deze

Boom geeft, is, dat men de Vrugten,

stal, als een Calappa-boom, maar korter

t zy jong, ’t zy oud, eet. Men klooft

alzoo by niet boven de twintig of vyf
en twintig voeten in de hoogte haald

de zelve met een Tijelacatti seen zekere

dunner, groener van bast aan de stam,

na als een kloof-schaar gebruikt) in drie

zoort van dubbele Messen, die men by-

en korter van leden, die zich ook wel

of vier stukken , na dat zy groot zyn,

zoo cierlyk aan de zelve vertoonen.

van een.

Zyn takken en bladen heeft hy ook

Deze eet men dan niet alleen , alzoo

wel in zyn top , dog veel korter, en

die te wrang, en t'zamentrekkende zou-

minder, hoewel mede by den anderen

den zyn; maar men neemd een Siri-blad

uitgebreid. De bladen zyn agter smal,

of twee, of wel een stukie van de Siri-

voor drie of vier vingeren breed , wel

Vrugt een halve pink lang, en men doet

drie voet lang, en agteraan gevouwen.

wat natte, witte of roodc Siamze kalk,
zoo veel men oordeeld noodig te zyn,
er by ; en rold een stukje, of een vier-

Zy geven, op reyen geplant, om dat
zy zoo recht opwasschen, een groot
cieraad , en de bloessem verspreid een

de part van de Pinang 'er in, en eet dat

aangename geur van zich, zoo dat het een

zoo op.

lust is, die te rieken.

Deze matig 'er op gestreekene kalk

De Vrugten, die men Pinang noemd,

neemd de wrange zamentrekking weg,

komen, na vyf of zes jaaren groeyens

brand ook de tong niet (dat geschieden
zou, als 'er te veel kalk op, of als die

van den Boom, mede aan een Majang, uit

veel witte steeltjens bestaande , waar aan
met ’er tyd een menigte van ronde lang-

werpige Vrugten komt, zommige wat
grooter, andere wat kleiner en dunner,
na dat de zoorte is, waar na zy ook dik-

te scherp was) en ’t geeft een aangename serpe smaak, dewyl men veel zap
ait de Pinang, en uit het blad zuigt7
welk speekzel, door de kalk, hoe slaper hoe beter, rood geworden zynde,
niet ingeslikt, maar gedurig in Spuw-

ker, of groener, of witter zyn.
De grootste en beste zoort , Witte bekkentjes, die men ’er toe heeft, of op
Pinang genaamd, valt ontrent als een de grond, als men buitens huis is, maar
Hoender-ey, en is byna ook van zulk een uitgespogen werd: want als men ’t zap
langwerpige gedaante, groen van verw, inssikt, dat zommige wel doen, zoo behebbende een harde buiten-schil, die 'er zwaard het de keel, borst, en adem.

afgeschild werd , en dan komt men aan De kalk en Siri-bladen moeten beide haar
III. DEEL.

Aa

maat
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maat hebben, of men zal zich branden

naamd, waar in zy tien of twintig ge-

of de Pinang zal te veel wringen, dat men maakte Pinangs, om niet verlegen te
zeer licht, of met wat meer kalk, of
met nog wat Siri te nemen, helpen kan.

zyn, by zich nemen.

Men zou niet gelooven, hoe men
daar aan kan gewennen ; dog ’s morfrischt de mond byzonder, zuiverd de gens een of twee , ’s middags na der
zelve van alle vuiligheid, die zich an- eeten mede een stuk of twee, en teDeze Pinang, zoo gegeten zynde, ver-

ders aan de tanden zet, is zeer gezond,

gen vyf of zes uuren weer een stuk

als men die niet te veel gebruikt, geeft drie of vier ’er af gegeten , zal nieroode lippen , een liesselyken adem, en mand quaad, en in tegendeel veel goed
houd zeer schoon tandvleesch, hoewel

doen; maar daar zyn 'er die 'er zeventig

men, na ’t eeten der zelve, de mond nu of tagtig op een dag eeten , en dan
en dan wel eens spoelen, en de tanden, doen zy quaad, bedervende de tanden.
die anders wel wat ros, en met 'er tyd ge-

gelyk zulke lieden, en voor al oude Pi-

heel zwart 'er af werden, wel wat schuu

nang-eeters, vroeg haar tanden quyt zyn;

ren mag, gelyk ordentelyke lieden daar ’t zy door de kalk, het zy door ’t gedualle morgen gewoon zyn met gestampte rig knaauwen, dat de tanden los maakt.
houtskoolen zout te doen, en die gemeeneOm nu nog meer geur aan zoo een
lyk een schoon en zeer wit gebit hebben Pinang te geven, en den adem nog lieffeZoo ras deze of gene ymand komt belyker te maken, zoo knaauwen zommizoeken, zoo zal men, is 't een Juffr.
ge, of Cardamom, of Gatab-Gambir, of
haar ten eersten het Pinang-bekken, dat Kruid-Nagelen, of Catsjoende, zynde een
by de fatzoenelyke lieden van zilver, doc mengzel van Ambar, Muscus, Cardamom
anders van koper is, zoo als zy maar zit, en eenige andere dingen ’er by , welk

aanbieden, om zelf een Pinang nahaar
zin te maken; dog zoo ’t een Man is

laatste een ongemeene lekkere geur van

bied men hem eenige gemaakte Pi

Men schryft aan deze Vrugr ook wel

zich geeft.

nang in een klein uitgehakt kommetie andere kragten toe, ’t zy om ymand te
waar in drie of vier gemaakte Pinangs betooyeren, of wel om ymand (ais men
konnen leggen, aan
'er Lief-Kruid , by den Inlander OebatDit over te slaan, of te vergeten, al Goena, dat is, Artzenye die ymand helpt
wierd het van een Koning gedaan, zou

voor een groote onbeleefdheid, en klein
agting, en de aanbieding in tegendeel
voor een tecken van agting gehouder
werden; hoewel men onder dit aanbie
den van een Pinang ook ymand al vee
quaade poetzen speelen kan, ’t zy met

by doet) tot liefde te verwekken ; dog
als men alle die zaaken in den grond naspeurd , bevind men klaar, dat het

of op louter bedrog, of op vergif, of
op Dutter, die zy 'er in mengen, uitkomt, waar mede men ymand gemakkelyk voor een tyd gek kan maken.

daar in een zeer stinkend blad (Dahon

En dat is de reden, dat, schoon men

Contoet genaamd, en als een veest rieken-

wel alle Pinang aannemen, men juist die

de) of wel iet anders, om ymand te vergeven, te mengen.

niet ceten wil.

De Inlanders weten door deze Pinang-

Schoon men nu ook zelden weigeren Vrugten, en Siri-bladen, malkanderen,
zal , zoo een Pinang aan te nemen , zoo op deze of gene wyze geschikt, toegezal men egter alle aangenome Pinang juist zonden, zeer klaar hunne meining te uiten, hunne liefde, ofte haat, en drifgen dik wils op verscheide plaatzen, daar ten zeer levendig uit te drukken , voemen aangaat, zoo veel krygt, dat men gende daar zoodanige andere bladen by
die alle niet wel zoo kort op een zou als zy oordeelen tot het verklaaren , en

niet eeten, alzoo men ’er op eene mor-

konnen eeten. Ook ziet men gemeene
lyk, van wie men die aanneemd.

De Inlander zou alles, maar geenzins

ophelderen van hunne meining te dienen,
waar in ik bekenne geheel onervaaren te
zyn, hoewel ik verscheide van zulke

deze Vrugt, lang konnen missen, en
daar zyn voorbeelden van Steden, die om

takjens, en riekertjes, aan ymand toegezonden, gezien heb.
geen ander gebrek overgegeven zyn, als
Als een Vrouw aan haar Man een Piom dat ’er geen Pinang meer in te vin- nang zonder kalk zend, geeft zy te
den was.

Zy werd de Princen, en Groote Hee-

kennen, dat zy niet langer by hem bly-

ven wil ; dog zoo zy vol hartjens en
ren, als zy uitgaan , in fraaye doozen bloemtjens, op de schors uitgesneden is
van gepolyste Calappus-doppen, met goud dat drukt een hertelyke en groote geneof zilver beslagen, van ymand in haren gentheid uit. In hoedanigen verborgetrein nagedragen. De mindere lieden ne wyze van spreeken voor al de Inlandhebben kleine dooskens van fyne Rotang ze Vrouwen, en jonge Dogters (voorof van syne Matjens, Epo Epo’s ge namentlyk met betrekking tot zaken van
liefde
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pus-boom , dog met geen leden , die

om zich kort, geheim, en klaar over men zien kan, verdeeld. Zyn takken
Staats-zaaken uit te drukken, zeer afgerecht zyn.

Eindelyk moeten wy ook niet vergeten

te zeggen, dat in de oude Pinang ook eer

zyn ook dunner, en minder in getal, dan
aan de Saguweer-boom.

De bloessem komt, gelyk aan de Calappus-boom, tusschen de takken , aan een

Pinang-Steen, een zoort van een Inlands

zeer groote rist uit, waar aan eindelyk

Juweel, gelyk als de Calappus Steen, valt

een Vrucht, als een kleine ronde Pruim

zynde als een zeer klein wit, glad Vogel¬

komt.

ey van gedaante, en als een langwerpige

Wy vertoonen een tak van den Boom

met de Vrugt, en Bloessem , yder byeen groot werk maken , agtende zich zonder op No. XXVI. , alwaar by de
Ert van groote, waar van de Inlanders

zekerlyk zeer gelukkig, zoo zy 'er eer letter A. de Bloessem, by B. een rank
met onrype Vrugten, en by de letter
by zich dragen, te zullen zyn.
Ik heb ’er van deze zoort mede een

C. een rype volwassene Vrugt afge

dog blyve de zelve, die ik te voren was
dat mogelyk daar van daan komt, om

beeld werd, dic hy ook maar eens draagd.
Deze Vrugten deugen nergens toe, en

dat ik van dat dwaas geloof niet ben, en verwekken immers zoo grooten jeukte,
om dat ik die stil in een doosje leggen als de Saguweers-Vrugten

laat, om by gelegentheid mede, als een

Het hout werd meest tot Latten ge

zeldzaamheid, aan een liefhebber te

zogt, om dat het zeer lang duuren kan,

vertoonen.

en hard is

Behalven de tamme zoorten van Pinang-boomen , heeft men nog verschei
de wilde zoorten

Daar is 'er eene, die ronde Pinang als
een bolletie geeft.

Men maakt 'er ook wel Stampers van
Roers, Pieken, en Spiessen, van; dog
voor Spiessen valt het zwarte hout 'er af

al wat dun; dog als men dit daar toe ge
bruiken wil, moet men niet wagten

Men ziet 'er een afbeelding af met de tot de Boom Vrugten draagd, alzoo zyn
Vrugt, zo0 aan den Boom, als alleen or kragt dan aan ’t verminderen is.
Men krygt van dezen Boom ook eezig zelven, en in hare volkomene grootte, op No. XXV Waar aan men ool nige Palmiet, en ook wel, by nood, eenig Meel; maar beide valt het zeer slegt
klaar genoeg de gestalte van een Pinangboom zien kan, alzoo deze maar wat dik-

van smaak, behalven dat hy zig hier toe

ker , wyder van leden , en vry hooge

zoo gemakkelyk , als de Zagoe-hoom,

is, ook komt de Vrugt, of de Majang

niet behandelen laat.

heel anders, als uit de gemeene Pinang
en uit ’t midden der bladen, voort

Buiten deze heeft men nog een wilde
zoort, die een groote Stronk met vee

Vrugten geeft, die ’er byna als Akers, of

De kleine Nibong-boom, gelykt (volgens ons voorig zeggen) meest na de
wilde Pinang-boom, waar mede hy in stam
en Vrugten, al vry wel overeen komt.

De stam valt pas veertien of vyftien

Eykelen, uitzien, dicht op een groeyen, voeten hoog, en is van dikte, als een
en ook ontrent zoo groot zyn. Zy werden meest van de Vledermuizen, Raka

dikke Pinang-hoom , hebbende zyn tak-

tool chandere Vogels, gegeten

en bladen , die eenige tanden heb-

ken in de top mede in ’t ronde byeen

Het hout van deze Boomen is zeei ben, die yder byzonder staan; dog voorgoed tot allerley Latten, en werd ’er aan is een byzonder breed blad , dat drie

ook meest toe gebruikt, om dat zy lang zyden heeft, vertoonende zig byna als
duuren, en hard zyn.

Daar is nog een derde zoort, die vri

een opene Waayer. Ook zyn de bladen

schoon hoog- groen, en zeer glad

De Vrugten vertoonen zig aan eenige
dere Pinang-boomen, is, gevende ook de steelen tusschen de takken, hebbende de
kleinste Pinang, die mede zeer weinig grootte, als een lange Haze-ncot, doch
korter, en dunner van stam, dan alle an-

geacht werd
De Nibong- O
de wilde

Pinang
hoom.

De Nibong- hoom heeft ook een groote

bitter, en niet bequaam om die te eeten
Het hout van dezen Boom werd al

gelykenis na de wilde Pinang-boom voor mede tot latten , diergelyk werk, en
al de kleine, alzoo ’er een groote en een ook wel tot dunne Toraanen, gebruikt;
kleine zoort van dezen Boom is

Gelyk de klcine meer na de Pinang-

hoom gelykt, alzoo gelykt de groote zoort
eenigzins na de Saguweer-boom, waar van

hy als een wilde zoort schynd te zyn.

Hy is van stam als een gemeene Calap-

dog t valt vry zwaar in de hand; en het

is in zig zelve ook zoo goed, en duurzaam niet, als de andere zoort

Daar valt ook Palmiet in, dog zy is
niet beter, als die in de groote Nibong
valt.

Aa 2
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De Speceryagtige Boomen.

of Mey, een Vrugt, gemeenelyk als
een Mans hoofd van groote, wat plat.

Us verre nu van die Boomen en zeer dik van schil , welke van buigesprooken hebbende , die ten geelagtig, en van binnen wit ge-

Speceryatige

Vrugten, ’t zy tot voedzel,

Boomen.

lyk in alle de Limoenen , dog wel een

P SPys , en lekkee, 't 2 duim dik, droog, voos, en als wat wol-

ook wel tot drank, uitleve agtig is.
Onder deze schil vertoond zich een
ren, zoo zullen wy, om ons bestek te
volgen, nu tot die Boomen, die of een heerlyke Vrugt, bestaande in vyf of
Specer-agtige geur, ofte Olie, in zich zes stukken, die men van een scheiden
hebben, en vain zich verspreiden, of die kan, gelyk zy door eenige vliezen ge-

voor de rechte Specery-boomen bekend scheiden zyn , byna op de zelve wyzyn, overgaan.

Zommige van deze Boomen leve-

ze als de Chineesche, of de Oranje
de Curacaosé, en andere Appelen. In de-

ren ook ong-meene lekkere, en zelf ze deeltjens ziet men een merg, bestaanvan de allerbeste zoorten van Vrugten de als in lange korlen, in zommige pur-

uit, en andere geven wel mede Vrugten;

peragtig, en in andere zoorten wit zynde , waar van de eerste wat rynschagtig
ten kan, hoewel zy heerl- k van geur dog de laatste wel de zoetste, heerlyk
ongemeen van kraet, nuttigheid, en wer- van smaak en genr, vol zap, en van de

dog die men voor geen lekkerny ee

De Pompeinoes-

boom.

king in de Genees-kunde zyn.
lckkerste Wyn niet verschillende zyn.
Onder deze geven wy de eerste plaats Van de zelve cet men alles op, uitgenoaan den Pompoimoes-boom, zyndeeen ma- men dat in yder afgezonderd schyfje twec
tige hage Boom, van een redelyke dik of drie geele platte kleine korlen legte, digt donker-groen,en glad van blad gen, als een Pistiche van groo'te, dic
dat aan de jonge Boomen wel zes of ze nende , om die Vrugt weer voort te
ven duim lang is, hebbende aan zyn ag- planten, en men ziet van deze Vriigten
ter-deel als nog een klein rond gekloofc verscheide aan een tak byeen hangen.
blaadje, en ook by yder blad ter plaatze
Men heeft van de zelve ook verscheidaar dat begind, een doorn, die wel een de zoorten; want buiten de twee gemiellid van een vinger lang is. Dog hoe de de, te weten, die van binnen wit, en
Boomen meer verouderen, hoe die ook
minder, en korter werden.

Men heeft in October aan de zelve een

die purperrood zyn , heeft men nog
een derde zoort, die van binnen ook

wit, maar van grootte als een kleine

schoone witte, zeer geurige bloessem, schootel, waar van de schil ongemeen
troswyze, bestaande in bloemen van vier dik, gelyk ook deze Vrugt hier te Lan-

en ook wel vyf lang verpige dikke ag- de wel bekend, en nu en dan uit Westterovergebogene blaadjes.

Hier van komt met 'er tyd in April,

Indien overgekomen is.

Het is een byzonder lekkere, zeerverfrif-
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van boomen, een heerlyke Olic krygen
ander gebruik heeft, als om ze uit de kan, die ongemeen goed tegen het Ko-

frisschende en gezonde Vrugt, die geen
hand te eeten, waarom zy ook wel tot

een na-geregt gebruikt werd.

lyk, en andere zoorten van buikpyn, is.
Buiten deze zoorten van zoete Limoe-

Verschei-

de zoorDe Boomen geven ook cen zeer aan- nen , ofte zoete Appelen, heeft men
ten van
gename lommer, alzoo zy donker er nog verscheide andere zuure zoorten, die
Suure

dicht van blad zyn, uit welke bladeren
ook een heerlyke Olie getrolken werd.
De groote zoete

wel juist niet uit de hand gegeten wer Limoeden, maar die een zeer aangenaame ver- nen

quikkende zuure geur hebben, en in deOnder alle de zoorten van Limoen-boo¬
men kenne ik er geen, zoo hoog van ze en gene spyzen, of wel tot andere

Limoen-

stam en kruin, als de groote Zoete Limoen-

boom.

hoom, diens Vrugt men ook wel cen zoete Appel noemd.

zaaken, zeer veel gebruikt werden.

Van deze zoort is de Lemoen Martyn,
die wel zoo groot, als de zoete Limoen,

Lemoen
Martyn.

Deze heeft mede eenige, hoewel maar en die ook volbulten is, van welke zomweinig doornen, zynde in zyn blad de mige rond, en andere weer langwerpig
voorige Boom niet zeer ongelyk, alzoo
die vyf of zes duim lang, en ontrent een

zyn.

kleme hand breed, wat scherp, als van

len , die men raspt, met wat water mengt.

eenige tandjes vooraan, en mede van zoo

en waar mede men, als men zich was-

Van deze gebruikt men meest de schil-

een klein blaadje agteraan (dat in alle

chen wil, ’t hoofd, gelyk men ook wel

de Limoen-boomen gemeen is) voorzien

met ’t zip het geheele lyf, wryft; maar
daar toe is zy vry wat te scherp, en die

zyn

De bloessem van dezen Boom is mede

deze Vrugt kennen, zullen dat niet doen

Men gebruilet het zieur zap ook wel
wit, hebbende vyf agterover-gebogene
blaadjes, zynde in grootte de naaste aan in de kost, gelyk mede tot het verwen.

Zommige konfyten ook wel de schille.

die van de Pompelmoes.

Deze geeft een schoone groote rond-

geknobbelde Vrugt7

wel twee vui

sten groot, met een groen-geelagtige
schil vol knobbels, die wel een pink

Men heeft deze Vrugt meest het geheele jaar door.

Daar isnog zulk een bultige zoort, byna
mede van de zelve groorte, Lemoen Coe- Lemoer

dik is, onder welke zich de rechte ramas genaamd, die mede tot het was- Coera
zoete Appel mede in verscheide afgezon schen van ’t hoofd zeer veel gebruiktmas.
werd , alzoo de schil zeer geurig, en
derde sneeden, of deelen, gelyk in an
dere Limoenen, of Oranje-Appelen, ver- sterk van reuk is , hoewel de geur van
toond, zynde bleek-wit van vleesch, zeer
zappig, wynagtig van smaak, byzonder

de Lemoen Porot, of de Bu-k-Limoen , Lemoen

wel zoo aangenaam is, die men ook inPorot.
zoet, en heel gezond, als men ’er niet de heerlyke Olie , die uit de bladeren
getrokken werd, bevind. Deze Olie
te veel af, en voor al als men ’er Brood
toe ect.

Verschei

Men heeft 'er verscheidene zoorten van,

vooral van de Buik-Limoen, is zeer dien-

stig tegen ’t Kolyk.

Men gebruikt de schil van deze Le-

de ander

de eene grooter, de andere kleiner, on

zoorien

der welke men de gemeene Chineesche

moen Coeramas ook onder zekere welrie-

van Soete

Limoen, of Orangie-Appelen, die vry kleiner, zeer plat, en niet grooter, als eer

kende Zalve, waar mede men het lyf

Appelen
of Li¬

moenen.

De gemeene

Chineese
Appel.

De Ton

Daar is ook een wilde zoort van bulti-

ge Limoenen, by den Amboinees de Pape- Papedo.

moet; maar ik kenne geen heerlyker
nog schooner Appel in de wereld, als de

do-Limoen genaamd , om dat zy die in
de zoppen, waar in zy hun Papedo in-

Tonkinse zoete Appel.

Deze valt op Batavia, en de Vrugt

zuur van smaak is, in z00 verre

dat het wel zomtyds wat snyding in

pelimoes, glad, en (schoon zeer ryp zyn-

de buik verwekken kan ; dog zy matigen dit zuur, door dit Limoen-zop in
cenig Visch-water te doen indruppen,

dog goudgeel van merg , zoo heerlyk

Lemoen

doopen, gebruiken, om dat zy zeer

is byna van grootte als een kleine Poinde) donker-groen, zeer dun van schil:

kinse Ac
pel.

bestrykt

gemeene Curagaose Appel vallen, hoedanig
zy ook van verwe zyn, mede rekenen

van smaak, zoo byzonder zappig,en en dan hun Papedo daar in te doopen
zoo lekker, dat ik 'er geen Vrugt in de dat , volgens hun zeggen, zeer wel
wereld voor kiezen zou , behalven dat

zy ook zeer gezond , hoewel hy daar
niet zecr overvloedig, en een zeldzame
Vrugt is

smaakt

De Buffels-Limoen of de Lemoen-Car Lemoenbouw, is medc zoo een zoort, en we Car-

de grootste van allen , gelyk oo- de
Alle deze zoete Appelen, of Limoenen Booim is. De Vrugt is dun van schil

dienen alleen, om ze zoo uit de hand

wel sterk; dog niet heel aangenaam van

te eeten, behalven dat men al mede uit

reuk, zynde mede zoo ongemeen zuur

de bladeren, gelyk van alle die zoorten

bouw

dat men die niet wel in de spyze durft
Aa 3

ge¬
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gebruiken , weshalven zy meest diend
om Krissen, Spiessen, en andere Wape¬

ol korlen. Zy werden meest in deze
en gene dranken, die men maakt, ge-

nen , schoon te maken, alzoo zy ten

bruikt, hoewel het in zich zelven een

eersten door hunne groote scherpheid de

slcgte Vrugt is, om ergens in te ge¬

roest 'er afbyt.

bruiken; dog zy is goed voor de Slaven,

Sowang-

De Lemoen- Sowanggi, ook een wilde om ’er iets mede te schuuren, om ’t hoofd
zoort, valt kleiner, als de voorige, en te wasschen, of om ze tot de Ver-

gi.

ontrent als een kleine Mangga, hebben-

weryen der Cbineezen te gebruiken, ge-

de veel peukels, en kleine knobbels. Zy

lyk zy hen tot de Cassomba verw zeer

is donker-groen van verwe zeer zuur

wel diend.
De kleinste zuure Lemoen, die ik ken

aangenaam van geur, trekkende wat na

ne, is die van Madura, die als een Snap- rese Limoen.
haans-kogel van grootte, en mede zuur

Lemoen

van smaak, wat korlig, en de schil zeer

de Citroen-geur.
Zy werd van de Amboinezen al mede
tot hun Papedo en verder tot het ver-

wen van Cassomba, of de Appelbloessemverw, gebruikt.
Lemoen
Nipis.

Een aangenamer Vrugtje, en van wel

agtig van smaak is.
Men heeft hier ook Citroen-boomen

Citroen

byeen zyn) en zoo ydel, en dun van tak-

A.

ken , dat men de zelve veel eer onder

zoo veel gebruik is de Lemoen Nipis, of

de Heesters, en Struik-gewassen, reekenen mogt

Hy verschild daar in ook van blad

genaam zuur in veel spyzen gebruilet

met &de andere Limoenen, dat het geëlag-

werd. De Boom is klein, en ook de
Vrugt, die glad van schil, en, te de-

blaadje niet agteraan heeft. Het gelyl't

gen ryp zynde, Citroen-geelagtig van
verwe is, als een groote Pruim ; dog
rond. Men krygt hier te Land we

tig-groen is, en dat men er dat kleine
verder na een Lauwrier-blad, en hecft

diep-incaande tanden , die zich als een
Zaag vertoonen.

De bloessem is ook uit vyf witte bladiergelyke uit West-Indien, in pekel ingelegt , dat men in Oost-Indien ook wel den, die na buiten gebogen zyn, bestaandoet, behalven dat men de groene Vrug- de , die niet zeer sterk van reuk zyn.
ten, of meest de schillen , ook wel

konfyt. Zy werden ook zeer veel tot

het schoonmaken van allerley Geweer,
om de bevorens aangehaalde reden, gebruikt.
DeGoud
Limoen.

De

dog 200 laag van stam , (die verscheide

de dunschillige Limoen, anders een Lin¬
metje genaamd, welkers zap om zyn aan-

DeMadu-

Daar is nog een andere zoort van zuure Limoenen, Lemzen Amas, of de Goud
Limoen, genaamd, groeyende mede aan
een klein Boomtie, en de Vrugten val-

Men heeft een tamme, en cen wilde zoort

van dezen Boom.
De wilde Vrugt is veel grooter, als de

Citroenen, die men in Holland heeft,
zynde wel een half voet lang , en een
hand-breed dik, hebbende een zeer dikke schille, die bleek-geel, byna als de

Lemoen Nipis, en wat gebult is. Zy valen mede zeer zuur.

len niet grooter als een Kroogje, of als

De tamme zyn wel een kleine voet

een Musket-kogel, al mede wat peu-

lang , een groote halve voet dik , en

kelagtig , hebbende ook een zeer dun-

wel zoo gebult van schil, met een te-

ne schijle , die eindelyk mede Citroen-

pel aan’t einde, gelyk de wilde mede

geel werd. Het is ook een zuure zappi¬

heeft, waar na de Inlanders haar den

ge Vrugt, die cen geelagtig merg heeft, Borst-Limoen noemen. Ook is de schil
dat vol korlrjes, van grootte als de wat bleckgeel, of graauwagtig van
Gerst is.
Zy werden niet in de spyze, maar,

verw, en wel een duim dik, gevende
van beide, zoo de wilde als de tamme

om hare goede geur, wel om ’t hoofd

een heerlyk Confyt, of een zoort van
Succade, die zeer lekker smaakt. Het

te wasschen ; dog gemeenelyk van de
Goud-smits, om ’t Goud te zuiveren,

merg van de Vrugt is wel wat aangenamer van smaak, als de wilde; dog werd
bruikt.
mede zeer weinig gebruikt, als om
Lemoen
Onder de Oranje-Appelen is ook een deze of gene Spyzen van den Inlander te
Hitan.
zuure zoort, die zy Lemoen-Hitan, of de doopen in ’t zap, dat men hier of daar

van waar zy ook haren naam dragen, ge

Swarte Lemoen, noemen , die aan een

in uitdrukt.

redelyk grooten Boom groeid , en een
De Cbineezen brengen uit China op
vry groot blad heeft, dat wel vier duim Batavia zekere welriekende, en zeer
lang is. De Vrugt is rond, plat, en schoone Citroenen, die zy voor een zeldglad; dog donker-groen van verw, trek
zame Vrugt houden, en die zy met hunkende wat na den zwarten, waar na zy ne Jonken in houte bakken, met de Vrugt
ook zoo genaamd is. Zy is mede zaper aan, overbrengen.
Wy vertoonen ’er hierop No. XXVII.
pig, dog vry zuur, en wat bitter van

smaak, byna als onze Oranje-Appels, en een afteekening van, waar by men eenig
21n6
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zins zien kan, wat voor een Boom, blad,

Het is een Boom van een fraaye hoog-

en hoe groot de Vrugt is.
Men heeft hier ook de Granaat-boom,

hoom, hebbende de dikte van een half

die klein, en dun van stam, of stammen
is, alzoo zy meest verscheide byeen
groeyen.

te , ontrent als die van een zoete Limoenvoet in de middelyn.

Hy is vol takken, en die weer vol

korter takjes, waar aan men rondagtige
bladen, paar aan paar , wel agt of tien,

Deze Boom is zoo bekend in Holland,
dat het niet noodig is, of de zelve, of en meer, namalkanderen ziet, dog zoode Vrugt te beschryven. Zy werd danig, dat ’er vooraan altyd weer een

by veelen zeer geroemd ; dog ik heb

blad komt.

in alle die Granaat-korlen nooit die keur-

Deze Boom , die zeer groen en fris
van blad is, voor al als ’t wat geregent

lyke smaak konnen vinden, die ’er zommige zoo hoog van opgeven, alzoo 't
alles in een weinigje zap van een klein

heeftgeeft

een schoone lommer

om welke reden men ’er veel langs de

korltje , die ’er veel in zyn , bestaat ; Grachten van Batavia geplant ziet. Hy
maar daar men , om de waarheid te zeg- sluit gemeenelyk ook, met het vallen van
gen, niet veel aan heeft, voor al hier den avond, of als ’t regend, zyn blad, gaanniet , daar deze Vrugt niet boven een de wat voor Zon ’s opgang weder open.

klcine vuist groot valt; maar ik heb ze
nergens schoonder als aan de Caap der

Hy geeft zyn bloessem in Januari, of

Fcbruari , by kleine trosjens, waar aan

goede Hoop , aan een klein Boomt- men bloemtjens van zeven witte blaadjens
jen in de Tuin der Maatschappy in ’t jaar ziet, uit welke in Mey, of Juni, de
Vrugten voortkomen, die men in eenige
1695. en vier Vrugten aan een dun takje zien hangen, van welke yder als een schalen, als de Roomsche boonen aan

zoo heerlyk gebloost was, dat het een

de Boom hangen ziet, in welke schillen drie of vier platte , byna vierkante

lust was , om die van buiten aan te

korlen zyn, rondom met eenig zuur

zien. Hoe die van smaak of van binnen

rosagtig, zappig merg bezet.
Dit merg werd wel tot kocken ge-

dubbelde Guldeling van grootte, en

was, kan ik niet zeggen.

De schil en de korlen werden tegen de
Loop zeer veel gebruikt.
De Bidara-boom

Daar is nog een Boom, die kleinc

lende, en verfrisschende , ook gebruikt

reeft, dragende de naam van de Bidara-

men ’t zelve in veel spyzen, saucen , en
zappen, behalven dat het in de Genees-

delyk dicht van takken, fraai van kruin.

kunde veel heerlyke gebruiken geeft, die

en vol llcinc ronde blaadjes.

de Genees- en Kruic kundigen, en voor al.

De Vriigten van dezen boom,die twee
of dric byeen groeyen, zyn als een klei

ne lanssa-Vrugt, of als een Pruim, geelagtig groen vanverw als zy ryp zyn, dat

rige gezondheid helpen.

wrang van smaak, hebbende van binnen
cen kleine korl, of steen, als die van

een Olyf, maar wat gerimpeld ; dog in
andere Landen werd die Vrugt grooter,
ryper, en zoeter. Het is hier een van

de slegtste, en onnutste Vrugten.

Een heerlyke Boom is ook de TromDe

melstok-boom, anders de Cassia-Fistula ge

Trom-

naaimd.

Hy valt hier mede , hoewel niet zeer

melstok-

Daar is nog een zoort van Strand-Bi-

vertoonen ; maar laten dat na , om dat

die reeds in de Hortus Malabaricus, in 't
I. Deel Fig. 22. onder de naam van Conno

Hier valt mede de Tamarinde-boom, die

verbeeld , behalven dat hy ook in de

men eigentlyk Tamar Hindi , dat is, de

Hortus Medicus Amstelodamensis cap. XI.

Indische Dadel-boom, noemen moet, een

in het eerste Deel te vinden is

Boom by allen, dieIndien doorreist hebben,

Het is een hooge, dicht-bladige, en
zeer lommerryke boom, als een kloeke

bekend.

Het fatzoen van dezen Boom, en zyn
Vrugten, zouden wy vertoonen, indien
hy recds niet zeer levendig in 't I. Deel

boom

overvloedig, en wy zouden een nette afteckening daar van , zoo als ik een
Boom op Larike gezien hebbe, konnen

dara , die mede zeer slegte wrange

Vrugten van weinig gebruik geeft.

boom.

de Meesters op de Schepen bekend zyn,

die daar mede veel elendige en scheurbuikige menschen weer tot hunne voo-

in Maart, of April is, en wat zerp of

marinde

verzonden werd. Het is zeer verkoe-

zuure Vrugtjens, als klcinc Pruimtjcs,
voom Hy is ontrent een lenye dik, re-

De Ta¬

maakt, met Zuiker vermengd, en zoo
verkogt, hoedanig het ook wel he-waards

Mangga-hoom, dog veel dichter van loof,
20o dik van stam als de zelve , ver-

van de Hortus Malabaricns met de naam

toonende zyn bladen mede by vier of vyf
paaren tegen malkanderen aan , en voor

van Dalam-Pulli Fig. 23. afgebeeld was

mede meteen blad alleen vooruit, dat voor

Hy valt overvloedig op Java, waarom
de Maleyers en Inlanders hem, als mede

mede breed, glad, en donker-groen valt.
Zyn bloessem is van verw geel , van

om zyne zuurheid, Assam Java, of Ja¬

gedaante als die der Vioolen, bestaande

vaans zuur, noemen.

der
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yder bloemtjen uit vyf blaadjes, die in korls (zegt men) zyn, gewreven en met
water ingenomen, een neel goed tegen-

groote trosjes byeen staan; dog uit yder

bloemtjen ziet men maar eene Trommel¬ gift voor die gene , die vergiftige Krabstok voortkomen, zynde een lange ronde ben, Visschen, of iet diergelyks, gegeten

bruine harde pyp, of schille , die hout-

hebben.

Men heeft in Amboina een Boom, dieDe groo-

agtig, ontrent twee voeten lang , een

duim dik, en aan de eene zyde met een
naad is.

Van binnen is die koker vol verdee-

de Inlander na zyne gedaante of bast
de groote Cajoe Poeteh, dat is , de groote

te CajoePoetch-

Wit-Hout-hoom, noemd, en die zy in

boorn.

lingen, of afscheidzels, met een zwart haar eigen taal de naam van Leitum geen zagt merg, waar in een dunne platte ven.

Het is een bastaard zoort van Lauw-

korl is.

Wat nuttigheid dit merg (om ’t welk rier zynde een hooge Boom, met een

zy alleen gebruikt werd) geeft , weten

redelyke dikke stam; dog die in 't wild

de Genees-kundige , Apothekers, en Kruid

kenners, zoo wel, dat wy daar niet veel

groeid.
Des zelfs blad heeft wel eenige gely-

af behoeven te zeggen.
Het is een zeer zacht en gemakke

ler, wel zoostyf, zeerspits, bleck-groen,

kenis na 't Lauwrier-blad, dog t is smal-

lyk middel, om ’t lyf te zuiveren, en wat geribd, en eenigermaten ruig. Men
open te houden. Het doet ook de heeft 'er twee zoorten af.
Nieren, en de blaas veel goed, zynde
zeer dienstig voor die ’t Graveel hebben.

De bladeren van de eerste zoort zyn
wel vyf duim lang, en ontrent half zoo

alzoo het alle verstoppinge zuiverd, den breed. Zy groeyen niet dicht byeen,
steen breekt , de stoffe ook afdryft, en maar ydel en verspreid , en de Boom
wegneemd; dog daar voor behoefd men geeft Vrugten, als een Lanssa-Vrugt, of
het in Oost-Indien niet te gebruiken, al-

als een witte Pruim van grootte, dog

zoo men daar zeer weinig van die quaa- roodagtig, of wel tusschen den rooden
le hoord, gelyk mede van den Voet- en blaauwen van verwe, hebbende een
euvel , daar het egter mede zeer goed bolster, die byna wel een pink dik is,
en heerlyk van werking tegen is , als en een korl van binnen in de Vrugt, die

mede tegen veel andere qualen, en on-

zich in tween scheiden laat. Deze Vrugt

heeft een sterke Specery-reuk, smakenbekend, en derhalven meer van hunne, de wat bitteragtig.
Behalven deze is ’er nog een kleine De kleine
dan van myne behandeling zyn.
Men heeft van de Cassia wel drieder zoort by den Inlander de kleine Cajot Cajoe¬
gemakken, die de Geneeskundigen genoeg

ley zoorten op Java, en in Amboi¬ Poeteb-boom genaamd, diens bladen vee Poctehboomna is nog een wilde zoort, die aan een kleiner, ontrent drie of vier duim lang,
groote , hooge en heel rechte Boon en maar een groote duim breed , of
groeid, die smal van kruin is, en een daar ontrent, vallen , hebbende weinig
rond, klein blad heeft, dat al mede by schuinze ribben, en eenigzins een harstien, twaalf, en meer paaren aan een

takje tegen malkanderen over staat, heb-

reuk.

Deze geeft mede kleine Vrugten,

bende een ribbe in ’t midden van yder van verw als de voorige, of wat na
blad

den zwarten , en ook met een korl van

De bloessem is mede in trosjes byeen, binnen , zynde wel zoo sterk van reuk
byna even als de voorige, en hier aan en smaak, als de groote Vrugt , wat
komen dan ook zulke Vrugten, zynde
mede lange pypen, of ronde buizen van

Men heeft die in Augustus, en eenige

een voet of twee lang , een duim dik

maanden later.

hars-agtig, en na de Myrth trekkende.

licht-zwart, dog zoo glad niet, als de

De stam van dezen Boom schynd be-

tamme Trommelstok, agteraan wat gebo-

neden als verbrand te zyn, schoon 'er

gen, en vooraan als met een harde doorn geen vuur by komt.
De Amboineezen gebruiken de bast van
gewapend , gelyk men dit op No
XXX. by een tak van deze wilde zoort dezen Boom tot het dichtmaken van hunzien kan.

Deze Vrugt is mede in kleine vertrek
jes verdeeld; dog men heeft 'er zulk een
zwart zappig merg niet in, als in de tam¬
me ; maar wel een wit, voos, en taay
vleesch, vervullende hier de heele plaats,

daar de tamme vertrekjens maar half vol

zyn. Daar is ook een korl in, dog die
rond, plat, geel, en klein is.

De Vrugt diend nergens toe; dog de

ne Vaartuigen, zynde als een zoort van
Baroe, en Mosch, die in ’t water zweld.

hoewel zy zomtyds ook wel krimpen
kan.

Men gebruikt de bladen ook wel om
zich te wasschen, voor al als ’t lyf wat

jeukt, alzoo zy die jeukte doen overgaan.

Behalven de twee zoorten van groo-VerscheiPosteb -boomen, is 'er nog dezoor-

te Cajoe

ten.

een
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nog een byzondere, de kleine Cajoe Poe- sem, gelykende wel wat na dat van de
teb genaamd; dog in alle deelen, zoo
van Boom als van blad kleiner, en gelykende zeer wel kleine en smalle Wilge-

bladen, hebbende een Speceryagtigen reuk,
byna als de Cardamom.

De bloessem en Vrugt, verschild niet
van de voorige, dan dat die beide kleiner, hoewel zy wel zoo sterk en Spece-

Druiven , staande op zich zelven aan
korte takjens tusschen de bladen in, waar
van met 'er tyd kleine platte Vrugtjens
komen, die de gedaante van een hertje
hebben, waar na zy ook haren naam van

Boha Hati, dat is, Hert-Vrugt, dragen,
vallende ontrent een dubbeltie groot.
Men kan het aan een tak van dezen

Boom, op No. XXVIII. zeer klaar zien.
deze Vrugten en bladen in de Genees-kunDeze Vrugtjes werden met 'er tyd ros,
de, en in drankjes, die men de Inlanders en zyn zoo bitter, dat menze gemeencingeeft, zeer veel.
lyk de Koning der bitterheid noemd, alryagtig van geur zyn. Men gebruikt

Het beste gebruik , dat men hier af

zoo geen bitter daar by te vergelyken is.
Deze bitterheid blyft altyd in de Vrugtzen Boom een Olie trekt, Cajoe-Poeteb- jens. Zy valt ook in de wortel ; maar
heeft, is, dat men uit de bladen van de-

Olie genaamd, die (zoo my zeker Apo¬ die vergaat met 'er tyd.

theker hier te Lande gezegt heeft bevonMen zet die Vrugtjens op Brandewyn,
den te hebben) in alle deelen met de of eenige andere Drank, en zegt, dat 'er
Cardamom Olie overeenkomt.

Deze Olie is heerlyk van werking, om
te doen zweeten, als men de koorts heeft.

en om het quaad dus te doen uitwaze

men, waar tegen men vyf of zes drup-

niets heerlyker tegens ’t Kolyk, Pleuris,
enz. is. Ook gebruikt men deze Vrugtens tegen de koorts, waar van men ’er

vier of vyf inneemd.

Maar wat mag ik van deze of gene

pels ten hoogsten met wat Wyn voor pyn of ziekte praten , de Ialanders zeg’t aankomen der koorts inneemd. Veel
van ons Volk op de t'huis-ieize heb ik

gen, dat het tegen alle ziekten, en quaaen , goed is, immers zy gelooven dat.

daar door alleen geholpen.

en willen met geweld , dat wy 't ook

Uitwendig gebruikt zynde, is die O-

zullen gelooven ; dog wy hebben dat
uist zoo algemein niet, hoewel in veel
leden, zenuwen, en gewrigten, en zelf gevallen zeer goed, en de bitterheid van
lie heerlyk tegen alle strammigheden der

zekere my bekende Vriendin, diens ee-

dit klein Vrugtjen wel zeer groot, dog
’t zelve egter zeer zuiver-bitter bevon-

ne zyde en been geheel lam geworden

den.

tegen de volkomene lamheid, waar van

was, alleen maar door ’t stryken met deze Olie ’s morgens en ’s avonds, volkomen hersteld is.

Daar is nog een byzonder zoort van
Cajoe - Poeteb - boomen, als een kleine

Men gebruikt ze ook als een tegengift in veel gevallen zeer voorspoedig,
doende ten eersten sterk overgeven ; en
dit is ook een van de beste en gereedste
middelen tegen de vergiftige beet van

fraaye zoort van Myrthus-boomijes , die zekere zoort van groote en vergiftiook zeer klein van stam, blad en Vrugt, ge Hagedissen, Pananat genaamd, en ondog cierlyk van kruin is. De Amboinec- der de Ambonsche Dieren by ons beschre-

De Soelamoe ,
Boha¬

Hati-

boom.

of

zen noemen hem Hoerong, en anders ook

ven.

wel de kleine Kajoe-Poeteh. Zy gebrui-

ken den zelven nergens toe, dan dat zy

Op Timor en daar ontrent als ook
p Batavia, valt een plant, Loessa Ra-

van ’t hout van dezen Boom , dat zeer

dja genaamd , die zy zeggen , dat nog

recht van stam, en hard is, hare dak-

wel zoo bitter is.

sparren maken.

By dezen Boom en Vrugt voegd ook
De
de Stsoot-boom, onzes bedunkens, zeer Sosoot-

Men heeft in Amboina een Struik ofte

Soomtie,de Boba-Hati,dat is, Hart-Vrugt-

wel, die hier mede valt, en die bittereboort.

hoom, genaamd , die zy op zynTernataans
Soelamoe (als of wy zeiden een Panacea,

weer doet; om zebitter te maken.

en een algemein Gences-middel noemen.

Indien hy aan Strand staat, zoo blyft

wortels uitleverd, die men in de Sagu-

Dit is een hooge Boom, die in’t wil-

bevind , zoo groeid hy tot een fraai

de Bosch groeid, zynde redelyk dik van
stam, zoo dat men werk heeft, om hem
e omvademen. Hy is klein van kruin,
dicht van takken en bladen, en men heeft

Boomtjen op, dat weinig brosse takken,
en bladen, die zonder ordre en door mal-

Mannetje en ’t ander het Wyfje ge-

hy maar een Struik ; dog zoo hy zich
onder de schaduwe van andere Boomen

kanderen staan, heeft. Ook zyn zy ge

meenelyk tien of twaalf duim lang , en

er twee zoorten af, waar van ’t eene het

naamd werd, hoewel zy weinig van een
verschillen, behalven dat de bladen wat
smaller, langer, en dunner zyn, en dat

drie of vier duim breed, geribd, meest
rond , dog eenigzins spits uitloopende. de smaak bitterder, en de Vruge ronder,
Aan de zelve komt een kleine bloes- en korter is.
III. DEEL.

Bb
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De
Van het laatste zoort, dat wel meest weerzyden vol kleine doornen zyn.
gebruikt werd, zien wy een tak, met
zyne Vrugt byzonder op No. XXIX.

bladen zyn klein, vertoonende zich met

paaren, en vooruit gemeenelyk een blad.

De takken van dezen stam staan redelyk De bloessem vertoond zich voor aan de

dicht boven, en tegen malkanderen, en de

kleine takjes, als een bloem van vyf klei-

bladen met verscheide paaren ’er aan ,

ne witte blaadjcs, en daar van groeyen
Vrugtjes, als kleine ronde Beziën, byna

zynde drie of vier duim lang, een groo¬
te duim breed, donker-groen, glad, met
een middelrib, en eenige fyne dwarsadertjes, die men boven zoo veel niet,

als wel beneden, gewaar werd, hebbende een aangename bittere smaak.
Deze Boom geeft nu en dan in April

wel Vrugten, die als een kleine Canari
en ontrent twee duim lang, wat krom,

als Péper-korls, meest twee en twee byeen. Binnen in de zelve is cen zwarte

korl, die wat kleiner, als 't Corianderzaad, en hol valt; dog komende vry na
met onze Anys overeen , alzoo zy in ’t

eerst een weinig daar na smaakt; maar
die smaak vergaat ook ten eersten,’t geen
ook de reden is, dat het alhier niet ge-

plat aan de eene zyde, een vinger breed
zyn, en ook een korl van binnen heb-

bruikt werd, dienende alleen de Amboi-

ben; dog men ziet het zelden, ook is

en smeerzels, als zy zich willen wasschen.

zy van geen gebruik; maar de wortels

van dit Wyfyen alleen werden ten deele

uitgegraven , die ontrent een been dik,
en ook wel dunner, vallen, dekkende
de plaats met ronde vette aarde weer toe,
op dat de Boom niet uitgaan; maar nieu¬

neeze Vrouwen zoo wat in hare zalven,

Wy vertoonen ’er een tak op No. XXX.
van.

De

Hier valt ook een Boom, die Zeep-

Rarak-

Vrugt geeft, en die van den Inlander de
boom.
Rarak-boom genaamd werd
Hy is van Java hier gebragt, schiet

zeer hoog op; dog is dun van stam, wciDeze wortels in stukken van een half nig van takken, die ook met bladen by

we wortels krygen mogt.

voet en kleiner gekapt, en wat ge-

veel paaren bezet, en die ontrent vier of

kneust in bondels gedaan, doen de Tyf-

vyf duim lang ; dog maar eene duim breed

feraars in de Saguweer , om die hare be¬

zyn.

hoorlyke bitterheid te geven, als wan-

Hy geeft aan de takken een kleine

neer die drank gezond en eerst recht be

bleek-witte bloessem, waar van veel roo-

quaam werd, om te drinken, krygende

de Vrugten byeen, van grootte als een
Musket-kogel, te voorschyn komen, die

een zeer goede bitterheid, die, als men
ze gewoon is, niet tegenstaat, de Mage

men gebruikt, om ’er als met zeep, ’t

verwarmd, en een zagte t'zamentrekking

Linnen mede te wasschen, hoewel die

geeft. Men doet op een zeer groote ver

Zeep al wat scherp valt, en 't Linnen

glaasde pot maar een bondelken of twee

eenigzins als verzengd.

een arm dik byeen gebonden, dog in klei-

De voornaamste Specery-boom , dic

De

ne stukjens verdeeld; welke aanstonds als in Amboina, en, om zoo te spreeken

een gisting in de zoete Saguweer geven
en de zelve in een uur of acht zoo

daar alleen valt, is de Nagel-boom , we

Nagel¬
boom-

gens welke ook deze Landvcogdy boven

bitter, als ’t behoord , dog dikker en andere vermaard is, om dat, schoon zy
eertyds ook wel elders gegroeid heeft

witter van verw maken.

Zomtyds gebruikt men ook wel de zy nu maar alleen hier aangequeekt, gewortelen van eenige Limoen-boomen hier
toe; dog zy zyn in verre na zoo goed
niet, en men zal ze niet, dan in tyden

van nood, en by gebrek van de andere,
nemen.

Men heeft hier te Lande wel meer

bittere wortels, als die van Slangen-hout,
Loessa Radja, en meer ander, in't gebruik ; dog dit zyn vreemde Boomen

die meest op Timor of op ’t Eiland Rothe, en meer andere Eilanden , daar on
trent leggende, vallen, en die ook een

duld, en op alle andere Plaatzen, zedert
de tyden van de Heer Vlaming, en van

de Ternataansche Koning Mandarsjch, uitgeroeid is.

Het is een van de schoonste, fraaiste, en
geurigste Boomen, die men hebben kan,
zynde, als hy volwassen is, al vry hoog.
en dik van stam, van welke ik ’er gezien
hebbe van hoogte en dikte als een groo¬
te Peere-boom. Hy valt gemeenelyk ook

wat spits van kruin, byna als deze laatstgemelde Boom, recht van stam, hoewel

geheel ander gebruik in de Genees-kunde

die, vyf of zes voeten hoog zynde, zich

tegen koortzen, en andere ziekten, heb-

in dikke, en die weer in dunner takken

verdeeld. Ik heb egter wel hooge enMen heeft hier nog een Boomtie, dat kele stammen, die tien of twaalf voeten

ben.

De Camelan of
de Ma¬
lakse
Anys-

boom.

niet heel groot is, by den Inlander Camelan, of den Molukzen Anys-boom, ge-

naamd, zynde van stam als een dun Li-

hoog, en fraai dik waren, gezien.
De bast van dezen Boom is niet dik
maar effen, glad, en ook aan het hout

moen-boomtje, ydel van takken, die aan vast. Het hout zelf is zwaar, en hard,
heb-
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hebbende aan zyn dichte takken de bla- by de letter AA. , een, als hy zich
deren twee en twee tegen een staan, ma¬

kende met het volgende een kruin. Deze zyn ontrent een hand-breed lang, twee

vingeren breed, spits als een Peere-blad,

wat klaarder, by de letter B., een, als
hy volwassen, en by de letter C., een als
hy rood, en volkomen ryp is.
Men noemd ze anders ook wel Giroffel-Nagelen, een bastaard-woord van't

aan de eene zyde met een rib in ’t midden, met zeer fyne dwars-ribben, die

Grieks of Latynsch woord Caryophyllon.

men eenigzins zien, dog niet voelen kan, dat weer uit de Arabische naamen Calaglad en schoon helder-groen van onde- fur of Carumfel schynt te zamengelapt
ren, zoo lang zy jong zyn rood en le- te zyn. Kruid- of Specery-Nagel is harc
nig, dog, oud geworden, styf en droog regte naam.
Deze Specery-Vrugt is de Ouden niet
Als men die tusschen zyn vingeren wryft.
rieken zy zeer sterk, en ook de Boomen,

heel zeer bekend geweest : want schoon

als men ’er maar onder gaat, of ryd.
Deze komen in ’t begin van de Re-

Plinius in zyn XII. Boek, en VII.

Hoofddeel van Caryophyllon spreekt, zoo
kan ymand, die kennis heeft, aan zyne

gen-tyd voor den dag, waar aan dan met
er tyd , (na dat een geplantte Boom

Beschryving ten eersten wel zien , dat
hy daar van geen Kruid-Nagelen spreekt ;
zelf de beste Arabiers, die nader aan de

negen jaaren oud, en wel gehavend is)
jonge donker-groene langwerpige knopjens met een breed hoofdje komen, waar
aan men dan al eenigzins de Nagelen zien
kan, die zich in de maanden Augustus

Specery-Eilanden gewoond hebben, had-

den ’er in de tyd van Avicenna (anders

recht uitgesproken moet het Aboe il Sina

of September volkomen vertoonen, heb zyn) die in’t jaar 1160. leefde, nog zulken geringen kennis af, dat hy, meinenbende de gedaante van een licht-groen
klein spykertje met een vier-hoekig de, dat de Moer-Nagelen, en de rechte
kroontje daar boven op. Deze Nagel Nagelen, yder aan een byzondere Boom
werd met 'er tyd eerst geel, en daar na groeiden, de zelve in 't Mannetyen en
rood, immers dic zoort, die men Man-

netjens noemd: want de Wyfjens-Nagelen

Wyfien onderscheide.

De eerstc Schryver, die ik wete dat

werden maar aan ’t kroontie wat rood

'er over geschreven heeft, was een Grieks

zynde dan wel ryp, en bequaam om ze

Genees-Heer, Paulus Agnita genaamd,
die de zelve in zyn VIl Boek als stokki-

te konnen eeten; dog zy zyn al te heet.

en zeer ongezond , en dan geenzins tot
cen Specery-Nagel , maar wel tot het
voortplanten, bequaam.
Zoo als nu de Nagel maar pas roodge:

ge zwarte Bloemen , byna een vinger

lang, hoewel dat nog al vry wat verschild , wat heet; maar welriekend ,
droog tot in den derden graad, groeyende

worden is, en zyn bloessem afgeworpen aan een Indiaansche boom, en van veelerheeft, moet men die inoegsten : want

ey gebruik in deze en gene spyzen, ook

als zy maar dric of vier weken langer

in de Genees-kunde , beschryfd. En

staat, zoo begind de Nagel te zwellen, en

deze beschryving som de waarheid te

tot een Moer Nagel te werden, die men zeggen) is nog zeer mager en slecht
dan voortplanten of confyten kan; maar alzoo niemand uit die beschryving de

dan deugd zy tot een Specery-Nagel niet
meer.

De Nagelen groeyen aan byzondere
stceltjens, drie, en meer byeen, en zoo
verscheiden ter zyden uitloopende bosjens
aan eene hoofdsteel.

Van deze Nagel-boomen, en Nagelen
heeft men verscheide zoorten

Kruid-Nagel zou leeren kennen.
Dat zy in’t jaar 1200. al bekend waren , blykt my uit zeker geschrift van

Marasaoli, eerste bedicnaar van Staat

of Goegoegoe, in Ternate in’t laatste der
voorledene eeuw.

De Amboinezen noemen deze Vrugt
Poa Lawan, of Poa Halawan, dat is

Daar is de gemeene zoort, die, ryf
zynde, zich eenigzins rood vertoond.

de Goud-Vrugt , waarschynelyk, om dat

Daar is een tweede zoort, die bloed

king goud weerdig is : want anders ken-

er goud af komt, en om dat hare wer-

roode Vrugten geeft. En dan nog eer

nen de Amboinezen ’t goud niet, gelyk

derde zoort, het Wyfien gemeenelyk ge-

zy in hun Taal dat ook niet konnen uit-

naamd , diens Vrugten wel zoo groot drukken, waarom zy dit woord van de
zyn, meest bleek blyven, en zeer wei Javaanen ontleenen, die 't eerste goud
nig roodheid by ’t rypen vertoonen
Ook zyn deze wel de beste, om ’er Olie
uit te trekken.

Wy vertoonen hier in teekening op
No. XXXI., verscheide zoortenVa
Nagelen, te weten , by de letter A. ,

en zilver hier bragten.
Van deze Vrugt is 'er nog een andere
zoorte of twce, zoo men het zoo noe-

men mag.

De eerste is de Konings-Nagel, die wel De ko¬
wat anders van gedaante is ; dog egter nings-

zulk een, als zy eerst voorden dag komt. aan geen byzonder slag van Boomen
Bb 2

groeid;

Nagel

196 Beschryving der BOOMEN, PLANTEN,
groeid : want men heeft zeer lange tyd gel-reuk trekken wil , is nograns be¬
’er maar eene Boom van gekend , die vonden, dat het een geheel andere Vrugt,
op Makjan stond. Ook heeft 'er een en dat zy geenzins van die kragt, of wer-

Boom van op Hatoeaha, op ’t Eiland
Oma, en een op Hitoe gestaan, die in 't
jaar 1694. Nagelen gaven, die ik gezien, en bezeten heb.

king is.

In oude tyden plagt men dezen Boom

Verder

alleen in Ternate, en voor al op Maljan aanmer
te hebben; dog wy hebben bevorens in

kingen

over de

Men zegt , dat zy Konings-Nagelen de Beschryving van Cambello, en andere zelve.
heeten, om dat by yder Konings leven Plaatzen op Hoewamohel, aangewezen,
’er maar een byzondere Boom van zou dat die van Cambello de zelve eerst on-

trent de komst der Portugeezen in AmZy verschillen in smaak, of kragt van boina, of een weinig van te voren, in
de gemeene Kruid-Nagel niet; maar ee- Bamboezen van Makjan stil en heimenigzins in gedaante, zynde byna als de lyk op haar Land gebragt, ze daar ge-

zyn, dat een louter verdichtzel is.

Rosmaryn-takjens met veel scherpe lange

plant , en zoo verder over gehecl Am-

puntjens boven malkanderen zich ver boina, eerst op Hitoe, en daar na ook op
toonende, gelyk men aan deze teekening de andere Eilanden , verspreid hebben.

op No. XXXII. zien kan, alwaar die by
letter A. ons de zelve, zoo als zy in ’t

jaar 1694. uit Ternate hier gekomen, en
op Hitoe, en op Hatoeaba gegroeid zyn.
en die by letter B. de oude Makjansche

Konings-Nagelen, die drie-hockig waren.
vertoond.

Een zaak, die ons uit de Amboische Ge¬
zangen nog blykt.

Ook hebben wy zoo in de Beschryving
van Ternate als in die van Amboina

getoond, hoe al de Nagelen in Ternate

en op alle andere Eilanden, uitgenomen
daar men die in Amboina houden wilde,

Deze laatste zyn gekomen van een onder de Regeering van de Heer de VlaBoom, die in’t jaar 1655. uitging; dog ming, volgens een Accoord met Koning
op dat zelve Eiland Makjan is doe weer Mandarsjah in ’t jaar 1652. op Batavi
een andere Boom, hoewel op een andere gemaakt, op zekere voorwaarden uitgeplaats voor den dag gekomen, die zulkc rocid zyn, ’t geen toen geschied is, om
Nagelen, als wy by letter A. vertoond ’s Konings vyanden des te meer afbreuk
zien, voortgebragt heeft, zynde vee te doen, en om, aan onze zyde, te malanger spitzer, en in verscheide zulke ken , dat wy alleen van deze Specery
Meesters mogten zyn, om daar een vaspitzen boven een bestaande.
De RystDie Boom , by ongeluk mede uitge sten prys op te konnen stellen ; dat einNagel.

roeid zynde ; zoo heeft men in ’t jaar delyk ook zoo verre gebragt, en tot nog
1668. en 1682. in Oud Hative een Boom toe in die zelve staat is.
Men wil, dat deze Boom, met zyn
of twee van diergelyken zoort gevonden,
gelyk mede op Hatoeaha, en op Hitoe, negende jaar draagd, en dat hy zeer oud
waar van ik verscheide takjens in’t jaar werden kan, en men heeft 'er een op
1694. bezeten hebbe; daar zy toen in

Hoewamohel gezien , die men naarecke-

geen veertig jaaren gezien waren

nen kan, dat honderd en dertig jaaren oud

My staat ook voor , dat ik nog een
kleine zoort van Nagelen, Ryst- of Padi-

was, welke wel twecbbaaren Nagelen ge-

Nagelen genaamd , gezien heb, die veel

geven had,en zoo dik was, dat twee mannen hem maar pas konden omvademen.

kleiner, dan de andere, en die van de

Ook kan zoo een oude Boom , die

zelve kragt waren ; dog men ziet die wel draagd, by een groot gewasch wel

In Amboina valt ook nog een wilde

vier of vyf honderd ponden Nagelen uitleveren; dog dat is wat ongemeens. Hy

zoort, vry hooger van stam, dan de gemeene Nagel-boom, veel blecker en groo¬

byeen staan , of anders treurd hy ten

zeer weinig
De Wil¬
de Nagel

wil wel onder lommer, en niet te dicht

ter, ook dikker van blad, en ook van

eersten.

Vrugten, gelykende zeer wel na de zelve 3dog daar in is niet Speceryag-

Na ’t gemaakt voornoemd Accoord,
heeft men deze Vrugt in Amboina niet

tigs, waarom zy ook nergens toe ge-

over al; maar alleen op ’t Eiland Am-

bruikt werden, dan zomtyds om de
onkundige nu en dan wel eens te be-

boina, en in de Uiessers, of anders,
op Oma, Honimoa en Noessalaoet, aan-

driegen , dat egter ten eersten wel te gequeekt, welke vier Eilanden veel meer
zien is, en streng gestraft werd.
Nagelen geven, als de geheele wereld
Men zegt, dat 'er ook zoo een wilde vertieren kan. De meeste zyn hier zezoort op Madagascar, Ceylon, en op meer dert de komst der Hollanders aangeplant,
andere Plaatzen, valt; dog deze, wel dat dan eens met yver voortgezet, dan
onderzogt zynde, hebben het Specery- wel weer eens verboden wierd. De Heer
agtige van de rechte Nagel niet; want Vlaming deed ’er in’t jaar 1656 wel

schoon ’er wel iets in is , dat na de Na-

120000. aanplanten, 60000. op de Uliafsers,
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assers 30000. op Leytimor , 30000. of derd en vyftig pond, komt de E. MaatHitoe. Ook verplanten de Vogels ’er schappy, volgens Accoord, op verscheiveel, en dat zelfs wel op verre afgelege- de tyden daar over met den Inlander gene Plaatzen, Eilanden, en wel byzon-

der op Ceram, daar zy jaarlyks nog uit-

maakt, en nu en dan verminderd, gelyk
wy op yder tyd byzonder aangehaald

geroeid werden , gelyk op veel an-

hebben, nu zes en vyftig Ryksdaalders

dere Eilanden, my bekend, geschied, en

ce staan, van welke den Inlander ’er een
die hier juist niet behoeven opgenoemd en vyftig of vyftig geniet; dog t verde-

te werden, om onze vyanden niet te leeren, waar zy al meer vallen.
De Nagel-boom draagd ook alle jaar
niet even veel; maar daar zyn kleine en
groote gewassen, en ’t duurd wel drie en
ook wel vier jaaren, eer men een groot

gewasch heeft, zynde dan gewoon tus-

re werd aldus verdeeld.

De drie Koningen aan ’t Kastcel Victoria genieten yder twintig Ryksdaalders

voor af (in voorige tyden plagt yder honderd Ryksdaalders zoo te trekken) en
daar na deelen zy met de andere Orangkaya’s yder drie Ryksdaalders, en de

geven; dog zynde de andere maar Sela-

Oudsten of de Orang Toeha's, zynde als
de Dorps-Raaden, en de naaste aan de

tans, dat is, Suyder- of kleine Gewassen,

Orangkaya’s, waar onder ook de kleine

schen de drie of vier duizend Babara 's te

by welke die wind, en de al te sterke re

Drangkaya s, die onder deze en gene Koningen staan, gerekend werden, trekken
kleine Nagel-schepzels in bladeren doen yder anderhalve Ryksdaalder, en de

gen , door hare al te groote koude de

veranderen, alzoo zy wel vogt, maar die

Dorps-bode een halve Ryksdaalder. Zoo
niet te veel, noodig hebben. Deze klei- dat de Orangkaya's, hunne Oudsten, en
ne gewassen geven uyftien of zestien hon- Marinjo s, dan die vyf Ryksdaalders van
deru Babara s, en ook wel meer.
yder Bhaar Nagelen zamen deelen.
In de tyd van de Nagel-oeg st werd het

Dit gaat zoo aan ’t Kasteel Victoria

onder de Boomen zeer schoon gemaakt,

en op de Kust Hitoe; dog op ’t Eiland

om de afvallende of geplukte Nagelen te

Oma deeld yder Orangkzya maar drie

beter te konnen zien, en te verzamelen,

Ryksdaalders, de Orang Tocha’s yder an-

alzoo zy zommige Nagelen zelfafbreken, derhalve, en de Marinjo of Dorps-bode

dog andere met lange haken ’er aftrekken.
Zommige doopen hunne Nagelen dan
in heet water, en droogen die dan nog

over cenig vuur op een zoldering, andere smooren die in de rook, en weer an-

dere droogen die in de Zon, welke laat

ste wyze de beste is, en als zy zoo droog
zyn, dat men er ’t knopje byna boven

een halve Ryksdaalder. En dit noemd
men Hhatsil- of Inkomst-gelden, zynde
eigentlyk de Rechten, hen van de Nagelen toekomende.

Yder Opperhoofd van zoo een Eiland,
of Comptoir , die de Nagelen ontfangt,
heeft, voor ’t inwegen, een pond arslag
voor yder zak, en zoo by ’t uitwegen

afknippen kan, dan zyn zy recht droog.

weder een half pond voor yder zak ; mits

en deugdelyk goed, om ze ter schaal te
levercn. Hoewel zy ook niet te droog
mogen zyn: want, dan is er de Olie uit.

dat hy, als den evenaar van de schaal
regt in ’t huisjen staat, aan de Scheeps-

De rechte Nagel-oegst valt voor in

October, en duurd tot December toe ;
dog zoo men dat niet op de rechte tyd

waarneemd, kan het gebeuren, dat zy
van een gantsch Gewasch weinig inza
melen , om dat zy in eene maand toe

Moer- Nagelen konnen schieten. Zoo zy
dan op de Hongi-tocht zyn, zoo is dat
voor den Inlander zeer schadelyk, alzoo
het Nagel-gewasch hun voornaamste in

Overheden nog een half per cento goed
doen moet.

Voor yder Barot, doende elf pond
werd net een Ryksdaalder betaald , komende dan yder pond op vier stuivers ;
dog om de een en vyftig Ryksdaalders
net te krygen , betaald de E. Maatschappy op de negen pond, waar van den
nlander maar zes en dertig stuivers trekt,

vier stuivers meer, die ’t Opperhoofd
meesten tyd in zyn zak steekt, en dat by

komen geeft, dat dikwils al een jaar van

een groot gewasch al wat opbrengen

te vooren tegen hooge renten opgeno-

kan , voor al, als men die anderhalf

men is.

Deze Vrugt nu behoorlyk gedroogd
zynde werd dan ter schaal gebragt, ge
wogen, en door de E. Maatschappy voor

yder pond ontrent een schelling be¬

taald, dog de Inlander geniet niet meer,

oond voor de zak by hen getrokken ,
daar by reekend. Wat voor last ook

aan de Gecommitteerden, om de Nagelen te ontfangen, en te betaalen, gege

ven werd, kan men aan de navolgende
Instructie zien.

als vier stuivers, alzoo het verdere aan

de Koningen, Grooten, en Dorps-boden gaat.

Een Babara Nagelen, doende vyf honBb 3

Ordre
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geoeffent is, dit dan van het begin tot den
Ordre en Instructie, waar na haar einde toe zoo nagevolgd zynde, zal het Opperhoofd van yder Plaats ul. , en ook de

de Adsistenten Pieter Nuyts, en
Ryklof de Geus, staande tegen-

woordig op haar vertrek na de

Nagel- Schryvers yder hunne rollen compleet
hebben, om aan ons te overhandigen , zoo

Comptoiren Honimoa, Haroeko, dra die gevorderd zullen werden, op paene
Hila, en Larike, om aldaarals

van correctie.

Met het visiteren der Nagelen zullen ul.

expresse Gecommitteerden by

den ontfang, en afbetalinge der de Opperhoofden, en hare Suppoosten, volNagelen, van, en aan de Inlan- gens gewoonte, laten begaan, alleen het oog
deren te wezen, hun gedurende

daar over latende gaan, dat daarinne ter

haar uitwezen zullen hebben te goeder trouwe gezorgd werd, welkers tegen¬

reguleeren.
Instructie, voor
de Ge-

volmag.
tigden
om de

Nagelen
te ontfan-

gen.

deel , en als ul. het speciaal haar zouden
aantrekken , occasie tot quade gangen aan

IIErmits de Garioffel-Nagelen in deze andere zoude verschaffen, selyk in ’t jaar

V Provintie nu reets zyn ingeoegst, en
den tyd , om de zelve van de Inlanderen

1689. tot Harocko geschied is.

Met het inwegen en afbetalen der Nage-

voor de E. Compagnie te ontfangen, ge¬ len zullen ul. zoo vecl spoed maken, als het
komen is, hehben wy in onzen Rade den 9. eenigzins doenelyk zy, egter moet wel ver¬
dezer besloten ul- met haar beiden, als on- den gelet , dat het zelve zoo gaauw nict
ze expresse Gecommitteerden, na de respe voortgezet werd, dat den Orangkay , of

ctive Buiten-Comptoiren , die onder dit Nagel-Schryvers, van yder Dorp doorde
Gouvernement sorteren, en alwaar de leve- onze het bezigtigen, of nazien van het oprantie van die Speceryen gewoon is te ge geroepen gewigt of de aanteckeninge van
schieden, af te vaardigen, ingevolge van dien, werd verbysterd, gelyk in het jaay
welk Arrest ul. dan by dezen geordonneera 1689. tot Haroeko is geschied, waar voor,
werden , na den ontfang dezes, haar zel-

en meer andere morsseryen, het Opperhoofd,

ven van hier over de Pas Baguwala eerst Joannes Westerbaan, en de Gecommitteerna Honimoa, en van daar, na gedaan de , 't Hoofd, en van Hees, de vereiste
werk , na Haroeko, Hila , en Larike
straffe hebben erlangt, waar opul. al mede
te transporteren, na welke twee eerste Plaatzen den 17. dezer onze ordre voorsz. al is

omzigtig zult hehben te letten.

afgegaan, gelyk na de twee laatste by gelegentheid ook staat te geschieden. Ul. zullen
dan, op Honimoa gekomen zynde, in het
leveren van de Nagelen door de Inlanderen,

zal den Koopman, of 't Subaltern Hoofd,

Na bet ontfangen der Garioffel-Nagelen,

ter plaatze, daar die gewogen zyn , de
waardye van dien al méde ten uwer overstaan, en niet anders, ook in het bywezen

aan den Koopman Monsr. Francois van

van den Orangkay, of Dorps-Voogd, met

Schure , altans Subaltern Hoofd aldaar

zyne Nagel-Schryvers, na de by ul. daar

gestadig met haar beiden, en niet by beur- van gehoudene en geconfronteerde welbeten , dan d’een dan den anderen vervan-

vonden Nagel-rollen, betalen, volgens de daar
van zynde Prys-couranten, waar von ul.
gende , daar by wezen , zulks de zelven
nog ook den Opperhoofden van de andere mits dezen ook eene werdinhandigd, maar by
drie Nagel-Comptoiren, eenige Nagelen in zoo verre eenige Europianen, Chineezen,
al. afwezen te laten ontfangen, om dan de of Mardheykers Nagelen ter schaal gebragt
Inlanderen alle vermoeden van het plegen hebben, zullen daar voor geen betalinge
van ontrouw omtrent haar te benemen, zul-

mogen genieten, ten zy de zelve alvoorens

len de Inlandze Nagelschryvers, schoon zy aan ons rekenschap gegeven hebben, hoedanig
zulks al zeiden ul. toe te betrouwen, wel zy daar aan gekomen zyn, en dat tot onze
expresselyk daar by doen komen, en de aan¬ nadere en speciale ordre , om alzoo door dit

teekeninge van yder gewigt zoo lang haar

middel voor te komen het wockeren onder de

Dorps-leverantie duurd, laten doen, en al- arme Amboinezen, die alleen de leveranvorens van malkanderen scheiden, telkens tie dier Speceryen aan de E. Compagnies
in presentie van de Hoofd-Orangkay de vergund is, invoegen dat zelfs de afbetalinnaamen, en toenaamen der Leveranciers ge aan de Amboinezen in het generaal niet
mitsgaders het getal der ponden , bygevolge zal mogen geschieden in het bywezen van
ook yders netto en bruto, summarie van 't

geen zy geleverd hebben, tegens den anderen
pertinent confronteren, om te zien, of in
alles met den anderen accorderen ; ’t geen
zoo wel van de Mooren, als Christenen,

opgem Natien, aan wie dog de E. Compagnie geen reekening subject is, 't welk
als een exprès point moet gevierd werden ,
op pane van daar over gecalangieerd zynde,
gestraft te werden , zoo als bevonden zal

te verstaan is, 't welk beide moet, en zeer
gemakkelyk kan geschieden , alzoo den Ad-

werden te behooren

sistent Ryklof de Geus in het schryven van

onder yders district ingezameld, en de pennin-

Zoo dra de Nagelen van alle Plaatzen

de Maleitze Tale met Arabische letteren gen daar voor, in wyze als voorschreven is,

betaald
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betaald zyn, zullen ul., benevens het Op- mogte zyn, om in perzoon aan de schaal de

perhoofd van elke Plaats te zamen, de Go-

Nagelen te ontfangen, of wel den ontfang

dong, het Pakhuis, of wel t Vak, daar

vy te woonen, zoo werden ul. (om den diensi

de Nagelen in opgeslooten zyn, yder met der E. Compagnie daar door niet te laten
hare signature verzegelen , om de zelve veragteren) by dezen geauthoriseerd ommt
daar binnen zoo lang verzeekerd te laten de zelve met haar beiden , zonder dat er
berusten, tot dat wy ordonneren de zelve een derde by zal behoeven genomen te werin ul. bywezen daar weder uit te laten ba¬

den , invoegen als bevorens reets is aange¬

len , en in de een of den anderen bodem af te

haalt , te mogen ontfangen, en ook daar

schepen , latende ’t zelve voorts voor den voor aan de leveranciers betalinge te doen,
tyd van die ordre zoo verzegeld, schoon dai zonder dat wy verstaan, dat eenige Inlan¬
er na t vertrek der Gecommitteerden d’een

deren, die natte Nagelen ter schaal mogen
brengen, daar over met slagen of schelddie moeten afgewezen werden , om eigene woorden zullen bejegend worden, gelyk wy
of de ander klik Nagelen wierd aangebragt

infractie in de trouwe wederzyds te permo-

al mede , tot ons byzonder ongenoegen, ver-

veren , t geen de Opperhoofden respective staan hebben, dat in ’t jaar 1689. tot Ha¬
op onze hoog ste indignatie zoodanig te doen roeko is geschied; maar moeten de Inlauaanbevoolen werd. Tot welkers wel-obser- ders , die zodanige Nagelen presenteren ter

van yder Plaats, en alzoo voor de verze-

schaal te brengen, daar mede afgewezen,
en gelast werden, de zelve alvorens eerst

gelinge als boven gezegt , alomme in de

van deeg te droogen, gelyk hier aan ’t Ka-

Dorpen door de Marinjos tydig zal laten

steel gepractiseerd werd, en de billikheid

vantie voor baar vertrek , het Opperhoof-

uitroepen , en bekend maken, dat alle de

gene , die nog eenige Nagelen onder zich

ook medebrengt.

Ende alzoo wy oordeelen, ul. hier mede

mogten hebben, de zelve by des Gecommit-

genoegzaam geinstrueerd te hebben, verstaan

teerdens aanwezen ter schaal zullen hebbey

wy wel expresselyk , dat het zelve in alles

te brengen, om by nalatigheid van dien punctueelyk zal werden gevolgd, met verdaar over namaals in geen schade te komen dere recommandatie, dat ul gedurende baar
Alle het welke dan verrigt zynde , 2a
den Koopman, of Resident op die Plaats ten

uitwezen van alles pertinente aanteekeninge
zult houden, byzonder van den ontfang, en

overstaan von ul., aan de Orangkayen y- afbetalinge der Nagelen op yder Plaats
der baar toekomende Barot-geld in zoodani- mitsgaders , hoe dat het daar ontrent is toe¬
ger voegen moeten uitleveren, als zy bevoo¬ gegaan, om ons met hare te rug komst by
rens het zelve gewoon zyn te genieten, zon¬ geschrifte van alles grondig, en na waarder dat wy verstaan, dat daar van door heid, berigt te konnen doen

Tot Honimoa hebben wy ’t verleden jaar
ymand, nog ook van alle andere penningen
die de leveranciers der Nagelen van de E- doen verzeckeren om tien Bharen Moer- NaCompagnie staan te genieten , een eenige

gelen aan de E. Compagnie te leveren,

stuiver tot voldoeninge van hare agterstalli-

t welk den E. van Schure, volgens berigt

ge schulden zullen mogen afgetrokken of

zegt gedaan te hebben, en vermits die, als

ingehouden werden; alzoo zulke en dierge- t ware onder den duim , moeten werden
lyke quade ingekroopene gewoontens, oorzaak ontfangen, zoo zullen ul. haar daar medt

’t aanstaande om eenig geld in de hand te

niet bemoeyen, nog in den ontfang van dien.
veel min met desselfs betalinge, maar dat

hebben , die Speceryen aan andere tot merkelyke schade van de E. Compagnie quamen

Opperhoofd daar mede alleen laten omsprin¬
gen , ten einde alzoo aan de Inlanderen niet

zouden konnen wezen, dat de Inlanderen in

te verkoopen, waar opul. dan, tot voorkomin¬

mogt blyken, dat dien inkoop voor reekening

ge van al zulke , en meer andere onheilen,

van de E- Compagnie geschied

wel naauwkeurig zullen hehben te letten,

en telkens, als ul. staat maakt, na verloot

Van deze Instructie zullen ul. de respective Opperhoofden lecture mogen en moeten

van nog drie of vier dagen op een plaats

geeven , om alzoo alle tydspillinge en ca-

met deze haar dienst vaardig te zullen r24¬

ken, ’t zelve by voorraad aan ons , en het

villatien voor te komen

Waar mede zyt Gode bevolen, en een

Opperhoofd van de plaats , waar na toe

behouden reis toegewenst , van, onderstond

eerst staat te vertrekken, per expresse bekend

goeden Vriend. Was getekend, Dirlde Haas, in Margine, Amboina, Victo-

te maaken, ten einde wy magtig mogen wezen, daar ontrent ordre te stellen , en de

Opperhoofden van elders gelegentheid hebben, om alles tegens die tyd tot den ontfang
te konnen vervaardigen.

Dog zoo het mogt komen te geheuren d't
geen wy egter niet hopen) dat yemand der

Opperhoofden van voorsz. Plaatzen door
ziekte ; of andere toevallen, onvermogens

ria, den 22. Januari in ’t jaar 1691.

Na gedane Collatie is deze met de Origineele Instructie bevonden te accor-

deren. Amboina, Victoria den laatsten

Januari, in’t jaar 1693.

Jan DURYN, Secret.
Aan¬
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in andere en gewoone gelegentheden gebruiAngezien het Nagelgewas dezen jare kelyk is

Hover de geheele Provintie van Amboi

De voorschreve briefjens zullen niet an¬

na excessif groot werd bevonden, en de pro- ders behoeven in te houden, als de naem
visie van Compagnies contanten jegenwoor¬

dig daar na niet is geproportioneert, nog dat
ook den tyd, die vereist werd, om de voor-

van de perzoon, en de geleverde quantiieit.
mitsgaders het verstrekte op hand, ten aan¬
zien van die gene, die het komen te genie-

schreve Speceryen met , en door Gecommit- ten, niet met cyffer-letters , maar met woor¬
teerden, na vorige ordre en gewoonten te den geheel uitgeschreven, wekke verstrekking
ontfangen, zal toelaten, om de Schepen van

niet precys werd gelimiteerd op een net

Batavia, en secours af te wagten, en als dan vierde part, alzoo het zelve veel reekenens
daar mede te beginnen, waar door d’asveer-

en werks zoude ondervorpen wezen; maar

diging van de zelve Schepen, en de verzen- op zoo veel als daar ontrent kan werden ge¬
ding van dito Speceryen merkelyk zoude

werden veragterd , zoo is in Rade goed¬

nomen

En zullen de Gecommitteerdens, benevens

gevonden, daar na niet te wagten, maar het Opperhoofd, ter intentie van deze poinde Inlanderen, of Leveranciers, by trovisie, ten , en Instructie, wyders zoodanige premet aanteekening en recepissen van hunne cautie en methode gebruiken, als onder em-

geleverde parthytjes te laten voldoen.

ploy van de beste spoed en voortgank orden-

Met dien verstande nogtans, dat een yder, die zulks begeerd, by provisie een vier-

telykst zal werden bevonden.

In gevolge van deze Instructien werden

de part van zyn contingent in gelde zal tot den ontfang en betaling der Nagelen na
werden betaald.

De kleine Parthytjes zullen om , zoveel mogelyk , dubbelde moeiten te myden,

in ’t geheel konnen werden afbetaald.
En daar en tegens de aanbrengers van
meerder quantiteit dienen te werden gedisponeerd, om haar voor eerst in t geheel

met briefjes te laten contenteren , om de
contanten na de respective Comptoiren ge¬

zonden zynde, genomen op een vierde pari
van 't Gewas , tot betalinge van dien te

het Comptoir Larike Gecommitteerd den

Cassier Johannes van Dam, en Willem
Chadborn.

Amboina, aan ’t Kasteel Victoria, den
.. Februari, in’t jaar 1693.
N. SCHAGHEN.

Daar legt ook veel aan gelegen , hoe
'er ingewogen werd, alzoo dat zomtyds

wel vry wat te ruim genomen werd, om.
Voor recepissen zal aan elk Inlander een behalven de overwigt voor de Maatschapapart briefje, tot blyk van zyn geleverdt
y (dat ontrent een per cento maakt) nog
Nagelen, moeten werden gegeven , en daar
wel ruim wat voor zich, of alleen, of
benevens een generale lyst gemaakt , waar voor de Gecommitteerden van wegen de
mede de voorschreve briefjes moeten werden Maatschappy (om toe te zien, dat alles
geconfronteerd , door het Opperhoofd, en rechtveerdig toegaat) gesteld by 't Opkonnen doen strekken.

Gecommitteerden te teekenen, het welk on¬

perhoofd, of tegen hem over, mede een

aangezien dat daar aan wat meer werk zal deeltjc, over te houden , dat dan zom-

wezen, is geprefereerd om den Inlander al- tyds nog wel maar tusschen ’t Opperle ombragie, en het mistrouwen, datze te- hoofd, en eene Gecommitteerde, na dat
gen hunne Orangkayen , en malkanderen zy beide van de moord van Parys , we-

hebben, te beneemen ; zullende zorge moe- ten, of niet weten, gedeeld werd: want
ten werden gedragen.

anders houd hy ’t alles voor zich alleen.

Dat de naamen der Inlanders duidelyk Indien ik alles zeggen zou, ’t geen ik
werden aangeteekend, zodanig als ze wer-

daar af wete, dit Hoofdstuk zou vry

den opgegeven , en byaldien ze meer, als verre uitdyen ; dog dit stappe ik over
3
ecn naam , gebruiken, dat de zelve daar wer- alzoo dat my niet raakt.

den bygevoegd in de confrontatie van onze

Voor een pond Nagelen moet men hier

Rolle , met die van de Inlanderen, wel net vier gulden, ook zelf in Amboina be¬
lettende of de uitdrukking van de zelve naa- talen, dat wat hard is , hoewel ’t weimen behoorlyk accordeerd , om naderhana nig betaald werd, om dat yder zyn nood-

confusie en misverstand te verhoeden.

druft wel voor niet van den Inlander beko¬

En dat ook , by de afbetaling de zelve men kan. Te vreemder is ’t, dat men in
naamen, ’t zy een, of meer , accuraat

Indien zoo veel betaald, daar zy in het jaar
1718 en 1725. in Holland maar vyfen zeven¬
hehben.
tig stuivers golden, dat vyf stuivers minAls mede , dat de betalinge niet werde der, als in Indien is. En ongelyk meer
gedaan aan de Orangkayen en Tocha’s in winst geven zy in Suratte, Bengale, Pert gemeen voor de geheele Negry ,maar sien, en elders, daar zy getrolken zyn.
aan yder perzoon in ’t byzonder, gelyk dat
Wat nuttigheden deze heerlyke Vrugt
werden opgeleezen, om de regte man te

heeft,
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heeft, behoeven wy hier niet te beschry- den daar maar als by oogluiking geven. Dit is door veel andere voor ons duld, en meest tot het confytender

Nooten gebruikt, zonder dat zy byna ergens anders toe dienen, vaarende de
Kruid-Nagel, en de Nagel-Olie is, waar in Landvoogden , en Opperhoofden daar
men egter groot onderscheid vindt want zy nog zyn, best daar van, die ze den
van ouds leverde de Inlanders uit honderd Inlander voor niet afhalen , vergepond Nagelen maar een kan Olie, die tende gemeenelyk daar iets voor te beta¬
men naderhand uit veertig pond wist te len. En die Lieden zyn zoo groot, dat
crekken; dog de eerste was veel beter, zy haar ’er geen reckening van durven
t’huis zenden, wel wetende, dat hen
dan de latere.

al gedaan, en ’t is den Genees-kundigen be¬

kend, van wat kragt en gebruik de

De Inlander heeft ’er hier zeer wei-

nig gebruik van : want de Nagel-Olie 'er

dit maar quaad doen, en dog nooit zou
betaald werden.

uit te branden, is hen op zwaare boete

Wat nu dezen Boom betreft, wy zeg-

verboden, gelyk 'er op’t verkoopen der

gen vooraf dat hy gemeenelyk, behal-

Nagelen aan andere, als aan de Maat- ven de andere zoorten, in Mannetjens en
schappy, een zwaare straf aan den lyve Wyfjens - Nooten onderscheiden werd,
gesteld is, waar over veel Inlanders niet en dat wy nu eerst van ’t Wyfjen zullen
alleen, maar zelf ook verscheide Hollan-

ders van aanzien op ’t schavot geraakt,

sprecken.

Men kan de zelve in tamme en wilde

en gegeesseld zyn, of met Nagelen onder Nooten-boomen onderscheiden, en wy zulden arm , en een brief op de borst, waa

op NAGEL-SLUIKER stond, te

pronk gestaan hebben, in de keten geslagen, en na ’t Eiland Rosingeyn in Ban¬
da gebannen zyn. Ja daar is in ’t jaar
1706. ymand over gegeesseld, die maar

len vooraf van de tamme melden.

Deze Boom heeft de gedaante wel

is zoo spits niet van kruin, die platter en
wyder uitgebreid is

De stam is zomtyds recht opgaande.

de waarde van anderhalve Ryksdaalder

en zomtyds is die Boom ook wel kort

Nagelen gekogt had

van stam, en met cenige dikke takken

Zy gebruiken de Nagelen nu en dan ter zyden , boven malkanderen uitschieonder hunne Zalven en Smeerzels, of

tende.

wryven die, vermorzeld en nat gemaakt
zynde, rondom hun voorhoofd , en in

de takcken zich zoo recht op niet, als

de slagen van hun hoofd tegen zwaare
Hoofdpyn, als die uit koude ontstaat,

wel de Nagel-boom, maar meest ter zyden uitbreiden, waar door deze Boom

want anders zal zy aan ’t voorhoofd

niet licht droog werden, daar zy anders

een breeder en schooner kruin krygt, hoe¬
vel hy weinig dikke takken heeft.

ten eersten opdroogd, en tegen meer andere ongemakken. Ook rooken zy die

wat bruin-graauw

nu en dan wel onder hunne Tabak.

De Moer-Nagelen, en ook de andere,

Hy is zeer fraay van stal, dewyl

Hy is effen en glad van schors , dog
De bladeren zyn lang, wel zoo spits.
als een Peere-blad, zonder tanden, zyn-

werden wel geconfyt, en smaaken zeer

de, als zy nog jong zyn, wit-agtig-groen,

geurig, hoedanig zy in meenigte na Ba-

maar, wat ouder geworden , van boven

tavia, en zelf ook na Holland, vervoerd

schoon-groen en glanzig ; dog beneden

werden.

bleck en vaaler. In ’t midden heeft men

Eenige jaaren herwaards zyn de MoerNagelen ook voor ontrent de halve waar-

cen rib, en ter zyden zulke fyne dwars-

de door de Japanders zeer getrokken ge-

weest, om ze in de Genees-kunde te ge-

ribben , dat men die pas zien kan, die
ook aan yder zyde pas zeven of acht zyn.
Zy vertoonen zich meest twee en twee

byeen aan hunne takjens, hoewel juist
Ik zou van de Nagelen nog veel dingen altyd niet regt tegen over malkanderen.
konnen zeggen, die yder een juist niet Als men onder de zelve gaat, of ryd, en
weet ; dog zal daar niet meer af reppen, men ’t blad in de handen maar wryft,

bruiken , dog dit duurde niet lang

De

NootenMuscaat-

boom.

om dat dit stuk wat teer, en ’t ook niet

zoo geven zy een heerlyke reuk.

noodig is ’er alles van te zeggen
De tweede Specery-boom, die in Amboina mede valt, is de Nooten-Muscaat-

loopt 'er een zap uit, als of ’t bloed
was, en dit is zeer quaad voor den Boom.

Indien men zulk een tak afbreekt.

leen, om als een Specery, die men ver-

in zoo verre, dat hy daar door zyn
kragt verliest, en onderblyfd, of niet

zameld, en inweegd, te dienen , in de

tieren wil.

hoom; hoewel die nu eigentlyk maar al-

Dezen Boom begind met zyn acht of
Landvoogdy van Banda aangequeekt, en
ook daar binnen bepaald werd, zonder negende jaar eerst te dragen.
Als de Vrugt haar begin neemt
dat zy ergens anders groeyen mag.

Die men hier in Amboina heeft, werIII. DEEL.

De

eenigzins van een Peere-boom, maar hy tamme,

ziet men eerst eenige geelagtige kleine
Cc

knop-
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knopjens, die cok iets van ’t witte heb- vuur rooken, en zoo droog werden, tot
ben, waar uit ook met 'er tyd een witte

dat de rechte Noot, die ’er van binnen

kleine bloem , hangende twee of drie

in zit, rammeld, en dan breekt, of slaat

bycen, en zynde als een kelkje met drie

men de schaal aan stulcken, en neemd 'er

spitze topjens, aan een krom steeltje

de Noot uit, die wy niet verder behoe¬

voortkomt, waar in een langwerpig ros-

ven te beschryven , alzoo die yder een

agtig knopje is, uit 't welk eigentlyk de genoeg bekend is
Wy moeten ’er egter dit nog byvoeVrugt te voorschyn komt, vertoonende
zich tusschen de bladen in, gevende
zoo twee of drie bloemtjens gemeenelyk

maar eene Vrugt, en zelden meer zoo

dat de andere meest te vergeefs afvallen.

Zy staan al vry lang, eer de Vrugt

gen, dat zommige Boomen wel wat langwerpiger, andere weer wat ronder Nooten-Muscaaten geven; dog de bladen van

de eene Boom zyn dan ook wat langer,
als van de andere, hoewel de Nooten van

ryp werd, dat wel acht of negen maan-

eene en de zelve kragt zyn.
Behalven dit Wyfje nu heeft men nog VerscheiOndertusschen werden alle Vrugten een Boom, die Mannetjes-Nooten geeft. de zoorniet op eene en de zelve tyd ryp; maar Dezen Boom is korter van stam, en blad, ten.
den aanloopt.

men plukt die wel driemaal in een jaar,
gelyk die Boom op verscheide tyden

vervolgens bloessem, en ook rype Vrugten heeft.
De Vrugt vertoond zich als een kleine

en ingedrongener van kruin, hoewel men
hem nog onderscheiden moet van een
wilde Manncijes- Nooten-hoom.
Van deze Mannetjes-Nooten noemen de

Bandaneezen verscheide zoorten op, als

Persik, die agter wat spits toeloopt en de Pala-boy, die meest bloemen, en nu
vooraan wat ronder is, hangende aan een

en dan ook eenige Vrugten draagd, die

lange steel tusschen de bladeren in, heb-

veel langer, als de gemeene Nooten- Mus¬
bende door de bank de grootte ook van caat, vallen , schynende byna ook wel
een kleine Persik, of van een dikke Peer, twee Vrugten tegen een te zyn. Deze
die wat kleiner dan een vinist is. Daar
zyn ook dubbele Nooten, die vry grooter

Boom wascht gemeenelyk alleen, en men
vind die ook niet veel.

vallen ; dog die zyn 'er zoo heel veel niet,
Behalven dezen is er nog wel een slagDe Pala
gelck die ook wel geconfyt overkomen, drie of vier, als daar zyn de Pala Ba- Bacamwaar aan men genoeg van ’t fatzoen en cambar of de Tweeling Noot, daar tweebar,
de grootte van deze Vrugt weet te oorpitten, tegen een leggende, in zyn, hebdeelen. Nogtans hebben wy zoo wel bende yder een byzondere schelp , en
van dezen Boom, als van de Vrugt, en Foeli, en tusschen beiden , daar zy te’t blad byzonder, een nette afteekening gen een komen , nog een dikker Foe-

hier by willen voegen, gelyk men die li , die veroorzaalet , dat die Nooten
aan die kant plat zyn. Men vermengd

hier op No. XXXIII. zien kan.

Zy gelykt echter in fatzoen, en in haar
vaal-groene verwe best na een rype Persik, hebbende van de steel af mede een

flaauwe kloof, gelyk men ook aan de
eene zyde van de Persik ziet.

deze onder de gemeene Nootez, om; dat

'er anders geen onderscheid ter wercld
tusschen is.

Zy spreken van een Pala Kakerlak, of De KalKakkerlak- Noot, om dat de Foeli met een kerlak-

Als deze Vrugt ryp is, opend zich de bleek-geel en roode verwe gesprenkeld is Noot.
bolster, die byna een pink dik is, en dan
ziet men de Nooten- Muscaat, in haar

Daar is ook een witte zoort van Noo- De Witte

ten, die zy ook wel de Hollandsche Noo- Noot.

zwarte glimmende schelp, met de schoo- ten- Muscaat noemen, die nergens anders
ne rode Foelie, als een netje daar om, in van de gemeene verschild, als dat
eenigzins te voorschyn komen; hoewel de Foeli witagtig is , hoewel zy daar
na geeler werd, en in zich zelven egter

men ze zelden zoo ryp laat werden.

De schil of bolster is gemeenelyk wit- goed is; dog zy heeft zoo geen oog of
agtig, wat hard, en wrang van smaak,

aanzien, en daarom hebben de Bandane-

zynde zeer goed om ze te confyten, of zen die niet geerne by de andere.
te stooven.

Na de schil komt men aan de Foelie,

Daar is ook een Noot, die zy Domine ’s
Nooten noemen, om dat zich de Foeli op

De Domine’s-

die schoon hoogrood van verw is, en de zelve als een kalotje, of als een muts- Noot.

zich op de Noot zeerdik en net vertoond, je maar half 'er om vertoond, waarom
makende als eenige vooren ’er in.
zy, gelyk mede, om dat zy licht verDan komt men aan de zwarte schelp, bryzeld, en niet wel heel van de Noot
die om de Noot, en ontrent zoo dik is, te krygen is, weinig geagt werd.

als die van een dikke Haze-noot, die men

Men heeft nog een Noot, die zy Die- De Dia-

’er door zekere wyze van behandeling ven-Noot noemen. Dezen heeft byna vengemakkelyk weet af te krygen, latende geen schelp, en de Foeli vertoond zich Noot.

deze Vrugt eenigen tyd over een flaauw

zeer hobbelig op de bloote Noot. Deze
werd
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werd zeer gehaat, en by geen andere
Nooten of Foeli geduld, om dat zy die al
hare kragt ontsteeld, vergaande wel zelf

der koud werden laat.

eerst, maar doende al de Nooten en Foe-

de Foeli geperst, en getrokken werd, is

li, daar zy by legt, tot Meel werden,

zy Konings-Nooten noemen, die van bui-

mede, den Apolhekers niet alleen, maar
zelf ook den Perkeniers in Banda, bekend,
die ook in kleine koekjes vervoerd werd.
Men gist, dat men van drie Bandesche
Cati’s (die zeventien pond en een vieren-

ten wel van de andere niet veel verschil-

deel uitmaaken) pas eene kan Olie hebben

len; maar die van binnen een klein Noot-

kan.

Dat 'er Olie beide uit de Nooten, en

en in zich zelven mede vergaan, en verteeren.
De

Konings-

Noot.
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die men dus met Zuiker mengd, en ver-

Daar is ook een zoort van Nooten, die

Of deze Vrugt de Ouden bekend ge-

je hebben, om ’t welke de Foeli wel zoc

weest zy, daar aan werd by veele getwydik legt, dat de Noot pas als een graauwe Ert in ’t midden van die Foelt zich feld. Het eenige , dat men ’er van te
vertoond , die men ook veel beter als berde brengt , is 't geen zekere Snoes-

ger, dan andere Foeli, duuren kan, en

haan van een Kok by Plautus in zynen
Pseudolus Act. 3. daar van opgeeft, noemende daar , om te toonen, dat hy een

dat zy ook aan een andere zoort van Boo-

ervaaren Kok was, onder veel andere

andere Foeli houd.

De Bandanezen zeggen, dat deze lan-

men groeid, hoewel zommige dit weer te- bastaard-naamen, ook Macidem, zonder
genspreeken, getuigende , dat zy met verder te zeggen, wat hy daar door verandere Nooten aan een en de zelve Boom

stond.

Dat hy nu niet sprak van een Specery,

groejen, en dat het maar een mis-geVerdere

wasch is, dat ik mede geloove.
Schoon de Nooten-boom de meeste tyc

aanmer

van ’t jaar doorgaans rype, of onrype

kingen
over de

zelve.

die toen al bekend , of wel de rechte

Vrugten heeft, zoo zyn 'er egter drie
vaste tyden in’t jaar, dat men de Noo-

aan hem gegeven werd, alzoo die uit de

ten inoegst; te weten, ontrent Augustus

andere verstaan kon, en hem daar op wat

(die wel’t grootste zaizoen geeft) in No-

uitscheld.

Hadden de Ouden de Noot of de Foeli

later zaizoenen zegt men , dat de Foeli

gekend, een van hun allen zou ’er zeker-

wel zoo dik, en vet als in de groott

lyk wel iets van geschreven hebben; dog

oegst-tyd, valt.

dat is my nooit geblecken.

Hocdanig het inoegsten der Nooten en

heden de

Nooten,
en Foeli.

eene naam hem zoo weinig, als uit de

vember, of ontrent April, en by deze

Foeli, mitsgaders ’t inwegen en afleve

Nuttig¬

Foeli was, is genoeg af te nemen uit
het antwoord, dat daar op door een ander

Ook moet men groot onderscheid maken tusschen der Grieken Macer en Macis :

ren der zelve toegaat, melden wy in de

want ’t eerste is een geheel andere Indi-

Beschryving van Banda uitvoerig, waar
heen wy den Lezer verzenden
Wat kragt nu deze Noot en Foeli heeft,

sche Boom, by de Portugezen den Stoelgang-boom, of de H. Boom genaamd.

en waar toe zy al dienen , behoeve il

later, dan de Nagel-hoom, aan de Ouden

niet te schryven, dat weten de Artzen,

bekend geworden te zyn.

en zelf de goede huishoudsters overvloe

Zynen naam draagd hy van MuscaatNoot, niet, om dat hy eenigzins na Miscus riekt; maar, om dat de gemeene

dig genoeg.

Dat de Vrugt, en de Olie, ’er uitge-

Dus schynd ons deze Nooten-voom nog

trokken, heerlyk tegen alle koude, buik

man wel meermaal onbekende en sterk-

pyn, en meer andere quaalen is, is in de

riekende dingen diergelyken naam plagt

gemeene huishoudens al bekend

te geven.

Allermeest werd de Noot, en de Foeli

Deze Boomen plagten in de Moluccos,

in spyzen, of dranken, gebruikt. Ook

werd zy (gelyk wy bevorens zeiden) nog

in Amboina, en op meer andere Plaatzen,
overvloedig te vallen ; dog volgens't

groen zynde, zeer veel geconfyt, en de

Accoord, met Koning Mandarsjab in 't

schillen, gestoofd, geven een uitnemende lekkere speceryagtige, en zeer geurige schotel eeten, die ik menigmaal met

rel Reinierssoon , gemaakt, zyn alle die

veel smaak gegeten heb; dog in de Pad-

men ze niet hebben wilde) al mede uit-

de-stoelen, die er op groeyen, en die de

geroeid, en alleen in Banda op de Eilan-

jaar 1652. op Batavia met de Heer Ka-

Specery-boomen daar, en elders (daar

liefhebbers der zelve boven alle andere

den Neira, ’t groot Land van Banda, of
Padde-stoelen verheffen , heb ik nooit op Lontboir, en op ’t Eiland Ay, gemeemaak konnen krygen, alzoo die zoo taay nelyk Pgelo Ay genaamd, aangehouden,
als Leder in myn mond waren.
om dat men oordeeld , dat daar nog oMen maakt in Banda ook Marmillade
vervloedig Nooten genoeg voor de gedie by geheele doosjes vervoerd werd, heele weereld wasschen.

zynde als de gekookte bolster, of schille,

En hoewel ’er in Amboina nog eenige
CC2

wei-
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weinige Boomen zyn, die dienen maar, wen, en dat het hout van zommige der
of in de Genees-kunde, of tot het confyten der zelve.
De wilde
Nooten-

Muicaat.

Dus verre van de tamme zoorten van
Nooten gesprooken hebbende, moeten

verdere vier of vyf wilde zoorten nog wel

tot sparren en stylen van huizen gebruikt werd.

Het verdere, dat wy van deze Spe-

wy hier met een woord byvoegen, cery-Vrugt nog zouden konnen zegdat 'er nog verscheide wilde zoorten zyn, gen, houden wy by ons als een geheim,
die in opzigt van den stam, kruin, ’t blad,

dat yder een niet behoefd te weten, en

(dat wel eens zo lang is) en de Vrugt,

dat ook ons Land ondienst zou konnen

merkelyk verschillen, zynde de eerste

doen, alzoo ons voornemen niet is, hier

zoort van dien byna als een Mannetjes- van meer te beschryven, dan ’t geen yNoot , die mede in de Genees-kunde haar

der een of wel weten mag, of buiten

gebruik heeft. De andere zoorten ko- ons , wel weten, en dat onzen Staat
men met de zelve veel te verschillen, geen nadeel toebrengen kan. Waar meook hebben de Vrugten geen gebruik, de wy dan van deze Specery-boomen
dan alleen , dat de Foeli van een zeker

ook afscheiden.

zoort diend om de Nagels rood te ver

VIERDE HOOFDSTUK.

VE Calambac-boom. Het Agel-hout. De Sandel-boom. Het wit en geel

DSandel-hout. Het rood Sandel-hout. De Massoy-boom. De Galedoepaboom. De Coelit-Lawan-boom. De Sindoc.

Uiten deze Specery- boomen

mengd, en wat witagtig, zynde zom-

heeft men verscheide andere

tyds effen en glad, en ook wel wat knoe-

welker houten, of Olien, in stig.

deze Gewesten bekend zyn,en

Dit hout, op een steen zewreven,

is

een weergadeloos spoedig hulp-middel
kundige al mede gebruikt werden; maar tegen alle hert-klopping, benaauwtheid
om de waarheid te zeggen, de Boomen op de borst, ja ’t is een Panagea, dat
die van de Inlandze Genees-

vallen hier niet, en zyn, ter plaatze daar

met geen goud duur genoeg kan betaald

werden.
zy vallen, zeer weinig bekend.
Men moet voor yder onge (als men
Van deze zoorte zyn de Calambac-hoom,
de Agel-bout-boom, de Sandal-hoom, de die al krygen kan, dat zelden gebeurd,
Massoy-boom, en meer andere, van wel- en dat my in Indien nooit heeft mogen

ke wy egter ter loops iets, en zoo veel,

gebeuren) veertig Tayl, of honderd en

als men ’er af diend te weten, zullen

zestig gulden , ter plaatze daar ’t valt,
geven, dat by vervoering des zelfs zeer

zeggen.
De Calambac

boom.

Dat het Calambac-hout heerlyk, en

hoog oploopt.

Ik heb ’er honderd Ryksdaalders op
van een ongemeen pryzelyk gebruik in
de Genees-knnde is , kan niemand , die Batavia aan zeker Raad van Indien, die
’t al vry ruim had, voor geboden , om
het kend, tegenspreken.
Het is by de Geleerden met de naam een van myne Dogters, toen zeer

met

van ’t voornaamste Agallochum (alzoo'er hert-klopping bezet , daar medete
verscheide zoorten van Agallocha zyn)of helpen; dog ik kon van dien Heer niets
ook wel met die van 't Lignum Aloes, of bekomen.
van ’t Paradys-hout, bekend.
Het voornaamste Agallochum werd het

Ik wist aan een Dosis, of twee, my
vercerd, dat het heerlyk van werking
was , kreeg toen ook van een ander

genaamd , om dat ’er nog een tweede
zoort is, die 'er wel wat na gelykt, en Vriend een stukje; dog ’t kistje, daar al
die by den Inlander Kajoe Garoe, of A- myne Artzenyen, en sleutels, in waren,
wierd van al myn Goederen, die na boord
gel-hout, genaamd werd.
Het eerste of ’t Calambac-hout is bruin- gingen, alleen gestolen, zoo dat ik ook

agtig-graauw van verw, hebbende lange daar aan niets had; maar naderhand heb

zwarte aderen of streepen ’er door ge-

ik in Holland weor een fraay stuk van een
Vriend
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Vriend gekregen, dat ik nog bezitte, en en ook niet overal, aan die Boom valt;
in weerde houde.

maar zommigen zeggen, dat dit het hart

Men geeft het, gewreven zynde, met van die Boom is, andere dat het maar
wat wyn, of water, ymand in, en de aan zekere takken valt; en dat 'er niehert sterkende en verquikkende geur, die mand in de wereld tot nog toe gevonden
er by is, (trekkende eenigzins na die is , die een recht merkteeken opgeven
van de gedroogde Citroen-schillen) is zoo kan, waar uit men net zal konnen wedoordringende, en zoo schielyk werken ten, aan wat Boom, of aan wat deel van
de, dat hy alle die benaauwdheid van 't die Boom, het regte Calambac-hout valt.
hert aanstonds verdryft, de klopping ten Andere zeggen weer, dat de Eigenaar
eersten doet ophouden , en den zieken van ’t Land dit door de reuk ontdekt,
als van den dooden, even of hy een

maar dat hy egter buiten verlof des Ko-

geheel ander mensch was , doet herle-

nings dien boom niet mag omverre kap-

ven.

Wat dit nu eigentlyk voor een hout
is, of waar ’t valt, en aan wat voor

een Boom het groeid, daar over zyn de

pen, die dan al 't beste, dat dichtst aan
de wortel valt, na zich neemd.

Alle de berichten nu van de Chinezen

hier over komen op veelerley onzeker-

allerbeste Geleerden het gantsch niet heden uit, die ons buiten staat stellen
eens ; of, laat ik liever met waarheid

zeggen, zy hebben daar nog geen vaff

om recht te zeggen, aan wat Boom dit
hout groeid, of in wat deel deszelfs, dit

of net bescheid van, waar op men eeni-

gevonden werd

ge staat maken kan.

Daar zyn ’er , die meenen, dat het

Al wat wy 'er van weten, is, ’t geen

hout Abalim, en Ahaloth, waar van

de Chinezen er ons van zeggen, en dat

Num. xxIv. 6. Prov. vii. 17. Cant. IV.

14. en Pf. xLv. 9. gesproken werd, geen
gen zeggen, geen staat op te maaken is : ander, dan dit Calambac-hout, is.
is zoo onzeker, dat 'er, volgens haar eiwant schoon zy het op Batavia nu en dan
wel brengen , en gemeenelyk een klein

Het is ook bekend , dat dit meest
door Sandel-hoomen, en ook wel , door

stukje aan hare Waayers dragen, zoo Aloë , by andere , vertaald werd ; maar
dat Salomo in zyn tyd al van Calambacweten zy ons daarom juist niet recht te
melden, waar het valt, of wat het voor

hout, en Calambac-boomen geweten zou

een zoort van hout 1s.

hebben , die de naaste Volkeren aan

Zy zeggen dan , dat het in Quinam
in Cambodia, en vooral in Tsjampaa, en

te vallen, belyden moeten tot nog

in Coetsjintsyina , valt. Het beste vind

toe niet te kennen, zal ik al zoo wei-

men in Tsjampaa, maar deze Vorst, on-

der den Koning van Quinam staande

nig toestaan , als dat Bileam van de
Calambac - boomen in zyn tyd al zou

moet het beste aan die Koning tot een

hebben geveten , en ’t Volk Ifraëls

die Landen , daar zy gesteld werden

geschenk leveren, en ’t verdere zooda- by die Boomen wist te vergelyken
nig aan hem verkoopen , dat hy 'er al-

sprekende daar van , zoo zommige

leen de Meester van blyve; dat onder

meenen , met een grondige kennis ,

tusschen (gelyk men wel denken kan)

en als van Boomen , die God aan de

zoo net niet nagekomen werd, waar door

vater-stroomen geplant had.

er nu en dan in ’t verborgen nog we

Ik geloove , dat nog Salomo, nog

een stuk of een brok na een ander Ryk

Bileam, dezen Boom ooit gekend, veel

vervoert werd.

min gezien hebben ; want was, dat

Het is egter zeker, dat deze Koning

waar , zy zouden ons van de klaare

dit hout, en die Boomen, zoo veel als

doorstekende eigenschappen des zelfs
’t mogelyk is, voor andere verborgen ook veel meer , en niet alleen gehoud, en dat 'er belet werd, dat ymand

schreven hebben, van dat berooken der

er toegang toe heeft, zoo dat alles, 't

kleederen, daar dit hout wel mede, doch

geen de Chinezen ons daar van zeggen,

minst, toe diend; maar ik geloove, dat

maar gissingen zonder grond zyn.

dit eenige andere Boomen geweest zyn,
die de Iraëliten, en andere Naburige
Volken, uit Arabien bekomen ; en tot

Vraagd men hen, of zy de Boomen

gezien hebben, daar ’t aan valt: zy zeg
gen neen ; maar verzekeren ons ondertusschen dat het een zekere betsende

het berooken van hunne klederen ge-

zoorte van Waringin-boomen, met kleine

daar ons de Ouden van spraaken, op zyn

pruikt hebben, gelyk alle de Speceryen,

bladeren is, zynde een groote zoort van best genomen, maar Boomen, of GeBosch-boomen, die wy in 't vervolg na- wassen, geweest zyn, die of in Arabien,
der zullen beschryven.

Vraagd men verder, of dat aan zoo

of op de Grenzen des zelfs vielen.
De beste Genees-kundigen twyfelen zelf

een Boom altyd, en overal valt: zoc

nog, of Dioscorides, die zoo veel later

zeggen zy van neen, dat het niet altyd, leefde, wel ooit Calambat gezien heeft,
Ce 3
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en meinen , dat het maar van ’t slegte

groeyen; maar men houd dit egter zoo

Agel- hout geweest zyn zal , ’t geen hy

ook als een Reuk-werk, houdende voor

goed in verre na niet, als 't Quinams A¬
gel-bout. Ook geschied ’er door de geldgierige en looze Chinezen zoo veel be¬
drog met het Calambac, en Agel-hout,
dat zy de menschen dikwils met die beide bedriegen, en ’t moet al een heel goed

't beste, ’t geen zoo week is, dat men

kenner zyn , die ’t eene uit het andere,

gekend heeft.

Buiten dat het nu dit voornoemde
hert-sterkende gebruik in de Genees-kunde heeft , gebruiken de Chinezen het

het met een nagel van de vinger indouwen kan; dog zoo heb ik het nooit
gezien. Dus gebruiken zy het, om een
kamer, daar men zit, kleederen, enz. te

gel-hout.

Wat nu de Sandel-bhoom belangt , dieDe
werd dit hout, dat mede iet Speceryag-

reuk en geur geeft , die zich alom ver-

tigs, en cen aangenaame geur by zich

spreid, ook werd het tot het verbranden

heeft, zeer veel zoo onder de reukwer-

van de lyken der Indianen, en tot meer
andere zaaken, die my nu niet te binnen

ken van den Inlander, als in hunne Genees-kunde, gebruikt.

Daar van zyn drie zoorten, ’t wit, 't

ik met waarheid van de Calambac, uit de
mond der Cbinezen, die niet alleen zelf

geel en ’t roode. Men zegt, dat het

in Cambodia, en Quinam geweest; maar

Eilanden daar ontrent, valt.

eigentlyk op ’t Eiland Timor, en op de

ook van zommigen die daar geboren wa-

Veele hebben gemeend, dat deze drie-

ren , zeggen kan.
Wat nu 't Agel-hout, of 't tweede

derley zoorten van hout, aan een en de
zelve zoort van Boomen

zoort van Agallochum , belangt , deze

dit is 200 niet.

zelve Cbinezen hebben my verzekerd, dat

San¬

valt mede in Amboina niet, maar echterdel-boorn

berooken, waar aan ’t een zeer lieffelyke

schieten, gebruikt. En dit is het al, dat

Het A¬

en de rechte zoort van yder van ’t val-

sche wel onderscheiden zal

groeyen ; dog

Het witte, en ’t geele, valt aan Boo- Het wit,
en geel

dit maar een minder zoort van Calambac-

men , die byna een en de zelve zoort uit-

bout is, dat aan dien zelven Boom valt,

maar ’t geen nog tot die rypheid, als 't

maken; dog zy groeyen echter veeltyds hout.
yder aan een byzondere, en ook wel aan

beste reeds heeft, niet gekomen is.
Andere zeiden, dat het rechte Calam-

een en ’t zelve Land, te weten, opI.

Sandel¬

een en de zelve Boom , schoon zy op

bac onder in de stam, een voet of twee

Eiland Timor, en eenige andere daar on-

van de wortel, maar dat het Agel-hout in

trent, voortkomen; maar ’t roode komt

de takken van dien zelven Boom valt.

aan een geheel ander zoort van Boomen,

Men moet ook weten, dat 'er veeler-

ley Agel-hout is, en dat 'er in ’t ver-

koopen van ’t zelve een groot bedrog
gepleegd werd.
Het beste Agel-hout valt graauwer van
verw, harder en knoestiger, als Calam-

en op een geheel ander Land voort.

Het witte Sandel-hout zietmen gemeenelyk (niet altyd) aan de zelve Boomen,

buiten om ’t geel Sandel-hout , ’t geen
zoo veel als ’t hert van ’t wit Sandelhout is.

Echter heeft men ook Boomen , die
byna niet anders, dan wit Sandel-bout,
le tot een reuk-werk, ten deele in de geven, zonder dat men byna eenig hart,
Genees-kunde tot een hertsterkend mid- of geel Sandel-hout, daar in vind.
Altoos dit weet men nu, dat geen Indel, hoewel het in werking zeer veel van
het Calambac-hout verschild, gelyk dat lander onderscheiden kan, welke Boom
ook aan de prys des zelfs te oordeelen is, alleen ’t witte, of welke ’t wit en geel

bac, gelykende in reuk meer na den Ben¬

zoin , dienende ook meest , ten dee-

alzoo een geheel Pikol (of honderd vyf
en twintig pond) Agel-hout, in Quinam,

niet meer als honderd gulden komt te

hout te zamen geeft.

De Sandel-boom is al fraay hoog, byna als een groote Mangga-boom, licht-

gelden.
Ook werden ’er zoo van dit hout, als

graauw en wat ros van schors, die in

van ’t Calambac, honderd grollen van de

toond, maar in de oude 'er afschilferd.
Hy heeft veel dunne takken, en korte

bygeloovige Chineezen verhaald , die

de jonge Boomen zich wel glad ver-

my aan alles, wat zy 'er byna van zeg-

tusschen-takjens , waar aan de bladeren

gen, doen twyfelen.
Het is zeker, dat 'er ook in andere

tegen een in ’t kruis staan, gelykende

Landen Boomen vallen , die mede een

gin-bladen, zynde ontrent een hand breed

wel wat na de kleine zoort van Warin-

lang, anderhalve duim breed, en vol averw , en in werking, zeer wel na dertjens tegen een.
Het blad valt aan de oude Boomen

zoort van Agel-hout geven , die 'er in

gelyken , hoedanig een zoorte ik van

Malacca over ettelyke jaaren gehad heb,

vaal ; dog aan de jonke donker-groen,

behalven dat 'er ook op Diohor, en voor

makende duseen fraaye lommerige kruin.

al op ’t Eiland Belitton zulke Boomen

De bloessem valt uit den blaauwen
trek-
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trekkende wat na den donker-blaauwen,

Of nu de Oude de ware Sandel-boomen

gevende kleine Vrugtjes als Pistaches, of
als onze lange Haze-nooten; dog van de

gekend hebben, schoon ’t woord Ahaim, Num. XxIV. 6. Prov. vii. 17. en

dunste zoort

Abalôth, Cant. iv. 14. door Sandel-boo¬

Zoo lang deze Boom jong is, geeft men overgezet is, laat ik den Lezer nu
dit hout geen reuk van zich; maar alleen

zelf oordeelen. Immers ik geloove het

als ’t zoo oud werd, dat de bast van de

niet; maar wel , dat zy andere geurige

stam berst, en dat die witagtig werd, of

Boomen uit Arabien door de Vaart in 't

wit te voorschyn komt.

Roode Meir hebben weten te krygen
Ook stryd de beschryving van hunne
Sandal-boomen in veelen deelen met deze,

Men zegt, dat die stammen wel een
vadem of twee dik werden.

Als nu de Inlander oordeeld, dat het

vermits de Sandal-hoom niet aan de water-

tyd is , zoo kapt hy die Boom af

stroomen, maar in ’t diepste en op êt

met de wortel ’er by, dat wel best be-

zulke schoone Boomen niet, om Israë

zomtyds pas boven de wortel, ook wel hoogste der Bergen groeid, ook zyn het
vonden is.

Ook heeft dit hout ten eerstendie

sterke reuk niet; maar ’t moet eerst ee-

nige tyd leggen, en bestorven zyn, en
men heelt bevonden , dat het , om de
reuk by een te houden, best is, dat men

het witte Sandel-hout zoo lang, als ’t mogelyk is, om ’t geele blyven laat.

Van beide deze zoorte werd het geele
voor ’t beste gehouden, ’t geen zomtyds

daar by te vergelyken, ofom ’er eenen hof
mede te verciereu, te meer, om dat zy het
leelykst van bast en stam werden, als zy
moeten omgekapt werden; behalven dat
de Ouden niet het minste van de ware ei-

genschap van dezen Boom, en van de nutgheid, die hy meest geven moest, wisten.

Dit is myn gevoelen, latende een ander
’t zyne vry; dog het komt my zeer aan-

vry hoog-geel werden kan. Het naaste

neemelyk voor, dat, zoo de geleerdste

daar aan is dat witte , daar nog eenig

nu nog veel verschil over de ware San-

hart aan is; dog 't slegtste, dat gehee

del-boom, en zyne eigenschappen hebben,
het altoos niet zeer waarschynelyk is,

wit en zonder eenig hart is; hoewe
men hier by zeggen moet, dat geen van

dat Salomo, veel min, Bileam, iets van

deze Boomen een geel hert eer, dan na

de rechte Sandel-boom kan geweten heb-

dat zy geheel oud geworden zyn, kry-

ben, zoo men zich maar weer te binnen

gen ; zoo dat men in een en de zelve brengt , ’t geen wy in het I. Deel van

Boom, nog jong zynde, dat geel hart
nooit vinden zal.

Een Babara van dit hout (te weten
van het beste) werd op vyf honderd pon-

den gerekend, en die komt honderd gulden te kosten.

Men wil , dat het buiten de Noord, en

dit Werk, wegens de geringe kennis der

Ouden van Indien , van de Gewassen ,

en andere zaaken van dat Land, gezegt
hebben

Om den Lezer egter iet te toonen, 't
geen ik geloove hy weinig gezien heeft,

geven wy hier op No. XXXIV. een tak

de Zuid zyde van Timor, ook op’t Land

van een Timoreesche Sandel-boom, na 't

van Ende , Bali , op Java, en in meer

leven geteekend, te zien.

andere Landen valt.

Behalven het geel en wit Sandel-bout,

Het

Het Sandel-bout nu en voor al hêt is 'er ook rood; dog de Boom, daar dit Rood
geel , dat wel ’t sterkste van reuk is,

aan groeid, en de plaats, daar het gevon-

werd, om zyn verkoelende eigenschap,
hier in Indien heel veel gebruikt, om

vorige Boom, en van alle de Plaatzen,

syn gewreven, en met water gemengd,

daar ’t ander valt. Behalven dat 'er nog

er ’t lyf, of ’t voorhoofd, en de slapen
van ’t hoofd, mede te bestryken. Het

een hevig verschil is tusschen de Geleer-

eerste geschied alleen, om ’t lyf een aan-

daar ’t aan groeid.

den werd verschild zeer veel van de hout.

den over dat hout, en over den Boom,

in de heete tyd; en het tweede, om y-

Voor eerst moeten wy vaststellen, dat
alle roode houten, juist geen Sandel-hout

mand van hoofd-pyn, uit hitte ontstaan-

zyn,behalven dat zy ook alle die geur en

de, te verlossen.

werking niet hebben.
De beroemde Heer Herbert de Jager
die, behalven zyne kennis in de Kruidkunde , in de twintig (meest Oostersche)
Taalen grondig verstond, houd het Caleatour-hout, daar men in Opper-Indien

gename geur te geven, en te verkoeien

Ook werd dit hout by de Benjanen
zeer veel, nevens andere geurige houten,

tot het verbranden van hun Lyken gebruikt.

Het witte is al van ouds veel beken-

Sandel¬

der in onze Gewesten, dan ’t geele, ge-

en op Choromandel, duizenden stoelen en

weest; dog ’t laatste heeft men hier eerst

banken van maakt, voor een en ’t zelve

zedert de Vaart der Nederlanders op In-

met het gemeene Sandel-hout.
Vermits nu die Heer dit naauwkeu¬

diën leeren kennen.

rig
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rig onderzocht heeft, en 'er by zegt,

zelve , fyn gewreven, met wat water

dat deze Boomen hunnen reuk eerst kry-

in, gelyk zy, tot verkoeling, ’t zy in
gen in hun hoogen onderdom, gelyk koorizen, ’t zy anders, hun geheel lyf
meer welriekende boomen, zoo wil ik daar mede, alleen om de hitte en brand

hem geerne daar in gelooven, te meer
om dat ik een brief van dien Heer over

weg te nemen, bestryken

die stoffe gezien heb, waar in hy zegt

zelve Drink-vaten , Pinang-doozen, en

Veel Grooten in Indien laten van t

dat dit Caleatour-hout in 't Sanskrits ede

andere kleinigheden, maken, om dat zy

geleerde Taal der Bramines) Rakta Chan
danam, of Bloed-Sandel, dat is, Rooc

zich inbeelden , dat 'er een verborgene

Sandel, genaamd werd, hoedanig byna

wendig, ingenomen, wel eenigzins waar

tegengiftige kragt in dit hout is, dat in-

hoewel met een kleine verbuiging ook

bevonden werd, alzoo het dan de kragt

de Decanders (zynde rechte Indiaanen, er
Onderzaaten van den Grooten Mogol) Re¬

van ’t vergif breekt ; maar uitwendig
heeft men nooit iet, dat daar na gelylt,

ket Chandanam noemen, van welk woord

ontdekt.

Chandanam een weinig verbasterd, eers
het woord Chandan, en daar na Sandal

verkoelend hout nog voor veel quaalen

Het is te gelooven , dat dit heerlyk

of Sandel Ct geen ’t zelve is) schynd ge- goed, hoewel zulks by de Geneeskundigen
groeid te zyn. Een gevoelen, dat vry

zoo algemeen nog niet bekend is. Men

sterk door Garcias lib. 1. cap. 17. Aromat
ondersteund werd , te weten, dat en

zegt, dat het, op een steen met watei
gewreven, in den dauw een nacht over-

geen ander Sandel-hout op de Kust van

gezet, en dan met wat Roozewater in-

Choromandel , dan ’t Celcatour-hout, te

genomen , heerlyk tegen ’t bloed spu-

vinden zy. Ook schynd dit gevoelen in

wen , bloed- wateren , en tegen meei

opsigt van ’t gemeen Rood Sandel-hout
niet verwerpelyk ; maar dat al 't San

dingen, my nu juist niet te binnen schie-

del-bout alleen daar zou vallen, heeft de

Heer de Jager zelf daar na moeten be

tende, bevonden is

Ook is ’t zeker, dat de naam van Sandel-bout aan veel houten, die maar rood

kennen een misslag, en overtuigd te zyn.

waren, zouder eenige de minste grond

dat het ook op ’t Eiland Madagasca, en

door zommige gegeven is
In Amboina valt mede een dikke lage

op de Oost-Kust van Africa ontrent Zangibar, valt, van waar ook de Arabiers 't
ons eerst besteld hebben. Behalven dat

’er nog een tweede zoort van Sandel-hou

Boom, die wel wat na een groote Jam-

boes-hoom gelykt, groot van blad, byna
als die van de wilde Mangga- of Stinkerts-

van de Maleitze Kust komt, dat zeer veel

hoom, nu en dan maar in ’t hooge Ge-

in verw, draad , en in zwaarte van ’t

bergte van Hitoe , en op meer andere

plaatzen, voortkomende, gevende, als hy

Caleatour-Sandel-hout verschild.

Daar komt ook een zoort uit Tsjampaa

oud is, mede byna zoo cen reuk. In ’t

die mede van het Caleatour-bout, en ook

eerst is hy wit, daar na werd hy gecler.
De Amboinezen noemen dit haren Sandel-

van 't Maleitze Sandel-hout, verschild.

Of ’er nu op Timor ook Rood Sandelhout valt, kan men tot nog toe niet vaft

boom, gebruikende die tot het berooken

zeggen , hoewel ’er zyn , die de Boo-

zoo van ’t hout, als van de hars, die er

men, en ’t Rood hout, daar af gekapt
gezien hebben, tot bewys 'er byvoegen-

mit komt, niet zeer liefelyk is.
Wy vertoonen een tak van dezen Boom

de, dat het in 't Landschap Samoro op

Op Ne. XXXV

een vervaarlyk hoog en steil gebergte
valt.
Van dit hout verzekeren ons de Por-

tugeezen, dat het zeer veel in verw, ei

genschappen en werking, van ’t Caleatour-hout verschild. Het geeft wel eeni-

van hunne kleederen, hoewel de reuk

Onder de Boomen , in welker bafs

mede iet speceryagtigs is, moet men ze
kerlyk de Massoy-boom tellen.

boom.

Dit is een Boom, die niet in Amboi-

na; maar in Nova Guinea valt. Dewy
echter die bast door de Kessingers, en Ce¬

ge, maar geen sterken reuk, en niet

ramlauwers zeer veel van Onin (daar dit van

eer, voor men het schrapt

Nammatotio, en meer Plaatzen, twaalf

Daar ziet gy nu, hoe onzeker men

De

Massoy-

mylen beoosten ’t Wesels-Eiland gelegen.

nog wegens de rechte groei-plaats, en komt) in Amboina gebragt, verkogt, en
gedaante van de Roode Sandel-voom blyft. gebruikt werd, zoo konnen wy niet naen hoe veelerley zoorten daar van al op
geteld werden.
Dit Rood Sandel-hout werd niet tot

De Boom zelf (zoo deze Kefingers ons
berichten) groeid zeer hoog, vry recht

reuk-werk, maar om zyn verkoelende

opp en is zoo dik van stam, dat hem een

laten iets daar van te zeggen

kragt alleen, in de Genees-kunde, tot een

man naauwlyks omvademen kan. Hy is

middel van verkoeling, en tegen de koort

licht of asch-graauw van bast, die na

't

beneden ruig, en vol mosch; dog anders

zen gebruikt, nemende de Inlanders,

cen
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gebragt, die harder en scherper is, en

een vinger dik , en zeer bros is. Zyn

blad gelykt wel wat na het Louwrier-

daar valt een zoort op Sepa

Daar is nog een Boom, die juist in Am¬

blad, zynde zes duim lang, en drie duim

De Galedoepa¬

Joina niet, maar op ’t Eiland Celebes, valt;

breed, boven glad, met eenige dwarsboom.
ribben, dog de bladen staan zonder or- van welke wy mede iets dienen te zeggen, alzoo de vogt, die uit de zelve

dre aan de takjens.

Als men de zelve in de handen wryft

druipt, byzonder diend, om de Doepa,

geven zy een Specery-geur en Kruidigen
smaak van zich.

of ’t Reukwerk der Amboinezen , waar
mede zy hunne kleederen berooken en

Hy draagt eenige Bezién, als kleinc
Druiven, met trosjens by een, hebben-

geurig maken, te bereiden. Men noemd
hiem den Galedoepa-boom

Deze heeft een hooge stam, die al vry

de een schaal, waar in een ronde korl,

dik, en vol korte knobbelige takjens is,

scherp van smaak is.

Het hout van de Boom, dat bleek is,

die weer vol dunner takjens zyn , waar

heeft ook een speceryagtigen reuk, en

aan zich de bladeren met verscheide paa-

smaak; dog zoo sterk niet, als de schors.

ren by en tegen een vertoonen, gelykende wel wat na ’t Tzer-hout, dat men ’t

Men brengt die schors, als ’t beste van

dezen Boom, in lange stokken gespleten

Wysjen noemd, hoewel zy wel zoo smal

en in groote bondels van twintig of der-

vallen, zynde vier duim lang , en ruim

tig pond byeen gebonden, met Pikols te
koop. Die beneden van de stam komt

nalf zoo breed.

Deze Boom geeft een Vrugt, die rond

is de beste, en wel een vinger; dog die en platagtig, en ontrent van grootte, als
van de boven-stam en takken, maar een

een Ducaron, is, hebbende in hare schil

stroo breed dik. Ook is de dikste baft

twee platte langwerpige Boonen, die

wel de lieffelykste van reuk, hoewel zy

hard , zwart, en glad zyn, en als zy

beide goed van geur en smaak zyn, trek-

versch geopend werden, een lieffelyken

kende zeer sterk na die van de Cubebe.

reuk, als die van de Benzoin , van zich

Zy valt niet eigentlyk op Onin, dat 't

geven.

Westerdecl van Nova Guinez is ; maar

Vy vertoonen een tak des zelfs met

op Cubiay, op welkers Zuid-hoek verscheide Dorpen leggen, Cajoe Merab,

de Vrugt 'er aan, en ook een er buiten,
Op No XXXVI.

genaamd, al-

De vogt, die uit dezen Boom, als men

waar die Boom en schors groeid, zynde

’er in hakt, loopt, is als een zoort van

Lakayba, en Nammatotto

Onin wel agten twintig mylen van Ceram

zwarte Traan, die kleefagtig is, die met

en Cubiay van ’t Land der Keffingers en

er tyd tot een harde zwarte Gom besterft,

Ceramlauwers wel zeventig mylen gele-

en den naam van Galedoepa op Celebes

gen, behalven ’t gevaar dat zy van die

heeft, en die, by andere Reukwerken

ten uitersten woeste en moordadige Vol

gedaan , een zeer goeden reuk aan de
zelve geeft, schoon zy die zelf niet heel

keren te wagten hebben.

Zy weten die bast van deze menschen
voor eenige Tamboekse Zwaarden, en andere kleinigheden , in te koopen, en

plagten vyftien of zestien Ryksdaalders

aangenaam heeft. Zoo dat zy als de

grondslag is, om die alle de andere reukwerken te meer te doen doorstcken. In

zich zelven riekt zy ten deele na de Ca-

van een Pikol te maken; dog nu komt

nari, en na de Benzoin.

dat op agr of tien Ryksdaalders te staan,
hoewel zy 'er op Java, Sumaira, Borneo en Bali, meer af maken konnen. De

Men heeft 'er ook een Boom van op
Caibobo, een Dorp op Ceram , of ten
minsten een daar naby komende zoort,

Japanders, en Chinezen, hebben de zelve nu zedert twintig of dertig jaaren mede beginnen te kennen.

Men gebruikt die meest, om, als ’t
koud is, 'er ’t lyf mede te simeeren, al-

zynde alleen maar wat styver, en ronder
van blad, en verder van dezen niets ver-

chillende , zoo dat wy hem ook onder de Ambonsche Boomen wel mogen re-

kenen, hoewel ’er weinig af bekend zyn,
zoo zy verwarmd , en zeer goed tegen gelyk hy ook die Traan, als de Macas¬

loude, lamheid , en verzwakking der saarse, niet geeft, al kapt men ’er nog
zenuwen is.

Ook gebruiken de Inlanders de zelve
om ’er Bobori (een zeker smeerzel, waar
mede zy hun lyf bestryken, af te maken,
voegende daar Nagelen, Coelitlawan, en
andere dingen by.

zoo diep in; dog 't beurd wel , dat men

hier of daar uit een scheur nog wel iet
uit de zelve ziet uitsypelen.
De Amboinezen, of Cerammers aldaar,

gebruiken ’t hout als Sandal-hout onder
hunne Bobori’s

Het voornaamste gebruik nu van deze
Eenige gebruiken de Massoy, in plaats
van Speceryen in de spyze, en in hun Galedoepa , dient tot de Reukwerken,

dranken.

Een ander zoort werd ook van Aroe
III. DEEL.

die de Inlanders nemen tot het beroo-

ken van hunne kleederen, ontrent welDd

ke
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ke weer groot onderscheid gemaakt werd aan de Nagel-boom, en tegeneenstaantusschen de Koninklyke, en de gemeene, die men koopt.

De eerste werd gemaakt van de beste

de, opgroeyen

De bladeren vallen ontrent vier of vyf

Calambac, en van 't beste Agel-hout, yder

duim lang, en ruim half zoo breed,
beneden breed en vooraan zeer spits.

een Thee-kopje, Rasamala-hout, Lacca-

zeer schoon groen, en glad vanboven,

hout, een half kopje, Cajoe Tahi, en dog aan de onder-zyde wat vaal, smaa¬
Poetsjoc fof de Costus Indicus van yder kende wat slymerig, speceryagtig en wel

wat minder, als een half kopje, drie meest na de Nagelen, en gelyken best na
zoorten van Benzoin , yder een kopje de Cassia Lignea.

van de Oenam (zynde Unguis Odoraius)

Men ziet 'er naauwlyks bloessem, die

twee zoorten, en den dunnen Onyx, yder een kopje, Rasamala (of Styrax Li-

een kellje van zes spitzen heeft, aan
die ten eersten in knopjens, gelyk die

quida) drie kopjens, en nog eenige an-

weer in kleine Vrugtjens veranderen

dere Olien daar by, van welke de Ko-

zynde langwerpige kleine Bezien, byna

als groene Eykelen, hebbende van binnen
een dubbele purpere korl. Zommige,
niet alle, Bezien, krygen aan de eene kant,
nige van de gemeene dingen, die niet als de Vrugt ontrent als cen Haze-noot is
een uitwasch van een fyne drooge geele
veel kosten, daar toe nemen, maar ge
meenelyk de Galedoepa daar by voegen, stoffe, die wel wat naeenige geele verw
om ’er hunne kleederen mede te beroo- gelykt, bedekkende met 'er tyd de groe-

ninklyke Doepa, of ’t Koninklyk Reuk

werk gemaakt werd, dat de gemeene luiden, zoo niet navolgen konnen, die wel ee-

ken, die dan eerst met een mengel-moes

nc schille , en dan is ook de korl ver-

van Bloemen een nacht vooraf moeten

teerd, en de schille werd eenigzins kraak

bestrooid, en met wat Rooze-water, waar beenagtig, krygende een Nagel-smaak
onder wat Civet, en Muscus komt, be- en reuk. De Vrugten vallen zeer wei-

vogtigd werden , om den reuk van dat nig aan dezen Boom, vertoonen zig geReuk-werk te beter te vatten, en te lan
meenelyk in April, dat tot Augnstus
ger in zich vast te houden, die dan met wanneer zy afvallen, duurd.
Wy vertoonen een tak van dezen Boom
dit Reuk-werk beroolt, nog eens met
die Bloemen, als vorens, een nacht be- op No. XXXVII. met de Vrugt by de
strooid, even eens behandeld, en dan nog letter A., en ’t blad in zyne rechtegrooeens berookt werden, na welke tyd de te, by de letter B.

reuk ’er in blyft; dog men kan wel be¬
grypen, dat men dit aan geen wit Ly-

De

Eoest.
Lawan-

hoom

waat, zoo men het ten eersten niet hec

De schors is graauwagtig, en ecnigzins wit , van buiten glad aan de
Boom , hoewel zy met 'er tyd ,ge-

geel hebben wil, doen moet

droogd zynde, wat ruw en verschrom-

Eer wy van deze Specery-boomen peld werd. Zy is boven ontrent een halscheiden, moeten wy niet vergeten ook ve , dog onder een heele pink dik, van
van de Coelit-Lawan-hoom te spreeken
zoo , om dat dit een rechte Ambonsche

binnen ros, hier en daar wat knobbelig.

Boom is, als, om dat de Olie , die uit

na Nagelen, waar na zy ook smaakt; dog

rickende om laag aan de stam zeer sterk

zyn bast, en bladeren getrokken werd,

de smaak van de bovenste schille der stam

de naaste in gedaante, reuk, en kracht
aan de Nagel-Olie is. De naam is ook
in 't Amboineesch een verkorting van Coelit-Poa-Lawan, dat is, de Nagel-bast.
De Boom zelf groeid in 't diep Woud
op de hooge Gebergten van Amboina
zy op Leytimor ’t zy op Ceram, en el-

is zoo sterk niet, en lieffelyker, ook wat

ders. Hy wascht zeer recht van stam

zamentrekkende, dat men in de andere
niet gewaar werd.

Men laat de schors droogen in de Zon,

en legt ze dan op een lugtige plaats weg.
Men keurd deze bast veel beter, als

de Massoy, zynde zeer doordringende,
hoewel zoo duurzaam van kracht niet.

op, die zoo dik is, dat een man die

Zy diend al mede tot het maken van de

ontrent omvademen kan.

Bobori van den Inlander, die als een Bry
of Pap van veelerleyBloemen, schors-

Hy heeft geen groote of breede kruin

en ydele takken, hoewel hy redelyk dicht sen, en Nagelen enz. te zamen gewrevan blad groeid, dat byna de gedaante ven , gemaakt , en waar mede ’t livan een Lauwrier- of wel van een Caneel- chaam besproeid werd.

blad heeft, zynde wat scherp, in ’t midMen gebruikt ze ook tegen veelerley
den van een dikke ribbe, en dan aan we- quaalen, uit koude ontstaan, bestrykenderzyden van nog een overlangze fyner de den buik, en hoofd ’er mede, en men
rib voorzien. Ook staat het blad we

eet ze ook wel met Pinang, om een lief-

twee en twee, dog yder op zich zelven,

felyker adem te krygen.

en niet by paaren aan de takken , die

Men trekt uit deze bast een heerlyke

wat steil, hoewel zoo recht niet,als en zeer doordringende Olie , die zomtyds
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tyds ingenomen, dog waar mede ’t lyf, veel onwetende die voor een en de zelve
en de gewrigten, door koude verstramd. houden; daar zy nogtans veel meer zagestreeken, gewreeven, en waar door mentrekkende, en zoo ssymerig niet, als
veel menschen geholpen werden. Hare de Coelit-lawan, is , werdende ook meest
werking kan met geen goud duur ge- tegen vergiftige steeken, en beeten van

noeg betaald werden. Zy is byna als de deze en gene Dieren gebruikt.
Dus verre nu van de Boomen, die of
Nagel-Olie, en dierhalven is 't op een
boete van vyf honderd Ryksdaalders, aan een Specery-geur en Specery-smaak heb-

byzondere lieden verboden, die uit deze ben , of wel eenige ware Speceryen

uitleveren, gesproken hebbende, zal het
De bast van de Sindoc , vallende or tyd werden, dat wy, volgens ons bestek,

bast te trekken.
De

Sindoc

Java , Borneo, en elders, heeft zoo tot die Vrugt-boomen, die eenige Hars

grooten gelykenis met deze schors, dat uitleveren, overgaan.

VYFDE HOOFDSTUK.

E Hars-gevende Boomen. De Damar-Selan-boom. De Damar-Batoe-boom.

De Damar- Hitam-boom. De Wit Swarte Damar-boom. De olieagtige
Canari-boom. De Canari boom. De Camiri-boom. Nog verscheide andere olie-

agtige boomen. De Bloem-gevende Boomen. De Cananga-boom. De Tsjampaka¬
boom. De Nagassari-boom. De Linggoa-boom. Verscheide zoorten des zelfs,
De Zee-Bintangor-boom. Verscheide zoorten des zelfs. Verscheide andere Bloem-boomen. De Kajoe Mataboeta-boom. Andere zoorten van Melk- of Sap-gevende boomen. De Draaken-bloed-boom. De Vergift-boom.

De Hars-gevende Boomen.
De Hars
gevende
Boomen.

Mvan de Hars-gevende Boo¬
men, die in Amboina vallen,

De bladeren zyn bleek-groen, droog,
beneden ruig, dog boven glad, zes of
zeven duim lang ontrent half zoo

breed , en voor niet heel spits. Men

met eenige ordre te spree-

heeft ’er agt of tien aan een takje,’t geen

ken, zouden wy die gevoeg-

men eenigzins bevind ruig en wollig te

lyk, of als Bloem-boomen

zyn.

of als zuivere Hars-boomen konnen aan

De bloessem komt, na lange jaaren, zeer

merken. Van beide zyn 'er verscheide traag hier en daar tusschen de bladeren,
zoorten; dog wy zullen voor laten gaan en ook wel voor aan de takjens, uitspruide vermaardste Hars-gevende Boomen
en de andere nu en dan daar onder, na

het te pas komen zal, laten volgen.
De Damar- of Hars-boomen hebben in

Amboinz, na hare byzondere zoorten,

maar een pink lang en breed is, uit wel-

verscheide naamen.

ke men eindelyk ook de Vrugt , dog

Men spreekt daar van Damar-Selan.
van Witte en Steen-Hars , ofte Damar

Batoe, en meer andere zoorten.
Damar.
Sclan-

boom.

ten, wel vier of vyf duim lang. Ook
heeft die vyf smalle geelagtige blaadjens,
waar uit weer een kelkje voortkomt, dat
daar na een andere bloem geeft, die

zelden, ziet voortkomen. De stam geeft
geen, of weinig Hars; dog uit het Wyfjen, dat vry ruiger van bast, dichter van

De Damar Selan-boom (daar van ’t kruin, van blad byna even eens , dog
Mannetje en Wyfje onderscheiden werd grooter is, en dat byna een groene bloem
is hoog en zeer recht , even als een of bloessem, dog bleeker als die van de
Mast zich in de hoogte verheffende Cananga-hoom, krygt, vloeid van zelfs,

Hy is dik en ros van schors, die zig in na dat het oud geworden , en gebersten
de jonge Boomen effen en glad; dog is, een geelagtig Hars, dat zich zeer oin de oude gerimpeld, en veeltydsge
scheurd vertoond. Daar is tusschen t

Mannetje en Wyfje weinig onderscheid.

vervloedig aan de Boom en schorsse vertoond, zoo dat geen andere Boom daar
by te vergelyken is, gevende Hars-ke

Het eerste is weinig van takken , en gels en stukken van een arm dik, die 'er
hier en daar aan zitten, als of ’t stukken

ydel van bladeren, die zich niet by een-

maar boven malkanderen vertoonen, zoo van vuile Barn-steen waren , die zomDd 2
dat de kroon vry slecht is.
tyds
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tyds wel zoo schoon werden, dat men ken aan de Boom hier en daar hangen
’t voor zuivere Barnsteen aanzien zoude ziet. Zy werd door de tyd egter, en na
Deze Boomen vallen op Boero, en bui-

't cerste half jaar mede, geeler, als een

ten deze Landvoogdy, op Java, en op zoort van Barn-steen, en is veel harder,
meer andere Eilanden. Wy vertoonen

er een tak van met zyn bloessem op No.
XXXVIII.

Hy diend niet zoo zeer hier in Amboi-

als de Damar Selan. Men heeft '’er op

tEiland

Celebes een byzoorte van.

Deze Damar knarst, nog springt zoo
veel niet, als de Damar Selan, die-

na, als wel op Batavia, en op gantsch nende verder den Amboinees, en de anJava , Sumatra, en Borneo, om ’er
Flambeauwen , en Toortzen, in bladen

gewonden, van te maken, of om Vaar-

dere Ingezetenen tot Toortzen en Flam-

beauwen , ook tot het calefaten en bestryken der Vaartuigen, en tot het uit-

tuigen te harpuizen , die de Maleyers , wisschen van mis-schryvingen in de pa¬
met Calappus-Olie, of die Melk gemengd. pieren.
De Maleyers en Macasiaren, maken
weten te smelten. Hy werd ook wel
van de fraayste stukken ook wel Krissenonder de gemeene Reuk-werken, en Doe-

De

pa’s, van de Macassaren gebruikt. Schoon hegten. De Mooren maken hunnen inkt,
de Boom zoo vol Hars zit, zoo wil de om Arabisch te schryven, ook van ’t roet
zelve (dat te verwonderen is) tot brand- van deze Damar, of Hars.
Het hout gelykt wel na Cederen-hout
hout gekapt, byna niet branden.
Daar is nog een andere zoort van een en werd ook wel tot planken gezaagd,

Damar¬

Damar-boom , die de Inlander Damar-

Baroe-

Batoe of Steen-Hars, noemd.

boom.

Dit is een zeer schoone hooge, rechte
en zeer dikke Boom, hebbende een fraaye

spitze kruin , byna als een Cypres-hoom

voor al, zoo lang hy jong is; dog, oud

dog is van slegten duur, voor al in ’t

Zee-water , waar in het in zeer korten
tyd vergaat.
Daar is nog een zoort van een Damar- DaarHatam-

boom , die de Inlanders de Damar Hi-

booin.

tam ofte Zwarte Hars-boom noemen

geworden , heeft hy een klcine kruin maar die cigentlyk een zoort van een
kleine en zvarte Canari boom is.
zeer hoog boven aan.

De schors is graauwagtig, vertoonende zich in de oude Boomen aan stammen,

Deze , gelyk ook de andere Canarihoomen , geeft mede een Hars van zich,

die wel agt of tien voeten in ’t rond dik die zwart is, en wel na Teer gelykt
zyn.

hocdanig de Amboineezen de zelve meest

Men heeft ’er ook een Mannetjen en tot het bestryken van hunne Vaartuigen
Wyfjen van, die niet veel van malkande. gebruiken.

ren, dan alleen in Vrugten, verschillen.

Dus is ’er nog een zoort, die wit-

De bladeren staan aan deze Boom meest

zwarte Hars van zich geeft.
Men kan daar onder mede betrekken
recht tegen een; dog zommige wel

De Witzwarte

Damar¬
boom.

wat van malkanderen, vallende wat smai

nog een andere zoort van Canari-boomen.

en spits, ontrent vier of vyf duim lang,

die zeer kleine Canari-Vrugter geeft, en

die gemeenelyk de Olieagtige Canari-boom De Olieagtiige
in ’t midden, dog zy hebben kleine dwars- genaamd werd, dog de Traan, of Hars. Canari-

en pas een vinger breed, zonder een rib

ribbetjes. Ook zyn zy Zee-groen van

uit dezen Boom druipende, is heerlyk, en

verwe.

Amberagtis van geur, schynende wel cen

Men ziet 'er, vermits de Boomen zoo

hoog groeyen, zelden bloessem van; maar
veel Vrugten, die in ’t Wyfjen zoo groot
vallen, als een Chineze zoete Appel, of
als een kleine vuist van grootte, zynde
rond, en wat plat, groen van verw, en
in enkelde schobben verdeeld, die daar
na van zelf van een scheiden.
De Vrugten van 't Mannetjen zyn veel

kleiner, pas twee duim lang, en een vin-

zoort van Galedoepa te zyn. Hy is hier
zelf zeldzaam.
Wy vertoonen van den zelven een tak

met de Vrugten op No. XXXIX.
Met een woord moet men hier zeg-

gen , dat alle de andere Canari-boomen
mede Hars geven, gelyk wy bevorens in

't beschryven der zelve aangemerkt hebben.

Onder de Hars- en Gom-boomen is de

ger dik, donker-geel en wat bruin, ook Camfer-boom mede een van de vooreenigzins glinsterende, en al mede zon- naamste.

der gebruik, vermits die zelden ryp wer¬
den.

boorn

Hy valt in Japan; dog de beste heeft
men op de West-Kust van Sumatra van

Uit beide deze stammen komt een Priaman tot Baros toe, een Land-streek
schoone witte, en harde Hars , maar

op den Noord-Oost-hoek van dat Land
voor al uit het Wyfjen, en deze Hars gelegen, en zedert vyf en twintig jaawerd in weinig dagen zoo hard als een ren herwaards heeft men die Boom ook

steen, doorschynende, byna als een zoort hier aangequeekt, onder de naam van de

van Krystal, die men met groote stuk- Japansche Lauwrier-boom.
Hy

De

Camferboom.
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Hy werd, na zes of zeven jaren, on-

Vrugt komt , die wel na een dubbe-

trent twee vademen hoog, en een been
dik, maar met 'er tyd hoog en recht

le Nooten-Muscaat gelykt , dog klei-

hebbende een kleine kruin , en veel

dun takje ziet men maar eene Vrugt, en

ner en groener van verw is. Aan yder

dunne takjens, met enkele bladeren,

zomtyds twee dicht by een , zommige

die zeer wel na een Nagel- blad gely-

enkeld, zommige dubbeld, waar in ook

ken , en zonder ordre aan deze tak-

een korl valt, of wel twee in de dubbelc.

ken staan, ontrent vier duim lang

Men kan dit ten naasten by zien aan

een brecd, boven glad, beneden blaauw-

de Camiri-tak, die wy met zyne Vrug-

agtig, en fyn-geaderd, in ’t midden een

ten op No. XL. vertoonen.

dikke rib, en ook dwars -ribben hebbende.

De schors is dun, en rosverwig, hebbende ook vlerken beneden.

Het blad heeft een Specery-smaak, en
rickt sterk na Camser.
Deszelfs bloessem is klein, en wit
gevende een ey-vormige Vrugt als de Ba
kelaar; dog zonder smaak; hoewel men

die eten kan, zoo wel groen, als geconfyt.
Wanncer dezc Boom recht zyne Cam-

fer geeft, werd het voor ons door de Sumatranen verborgen gehouden. Dog dit

De schoongemaakte korls werden, voor

al by de Javaanen en Macassaaren, tot
Kaarssen gebruikt, stampende, en men-

gende die met wat Kattoen of Calappusbolster, knedende dat als een dikke ongel
te zamen, die zy om stokjens winden,
en zoo ontsteken; dog de luye Amboinezen willen ’er zoo veel moeite niet aan
doen; maar rygen de korls maar by een
en branden dic zoo. Zy wasschen ’er ook
hun hoofd mede, in plaats van met 't

Calappus-pit. Ook werd ’er Olie van gekookt, om hunne Spyzen mede te bra-

is bekend, dat hy deze Hars of Gom't

den, die zy , oud zynde, tot Olie in

geheele jaar door niet geeft. Zy valt 'er

hunne Lampen gebruiken.

niet overvloedig, en met geen grooter

De Pangi-boom, is een zeer hooge Nog verrecht-opgaande Boom, geeft een groote scheide

stukken, dan die van een lid eens vin-

gers , die men tusschen de schors ont

Vrugt, uit welke Olie gehaald , die in

dekt, en de Cabega, of 't Hoofd, noemd

de Lampen, en ook anders, gebruikt

De stukjens, als Peper-korls , noemen

werd

zy de Barigz, of de Buik; en dat gene

’t welk als zand en meel is, de Peo, of de
Voet

De Japinsche Camser valt veel slechter, als die van Baros, en daar de eerste

olieagtige
Boomen

De Ampac-boom geeft mede eenige
harde Hars, die geel, en zomtyds wat
Citroen-verwig is. De Boom is tweederley, zommige zyn groot, zommige klein
en smal van blad.

maar twce Ryksdaalders ’t pond kost

De laatste werd ook de groote Genda-

zoo moet men voor een Cati Malajoc

roesse genaamd, verschillende zeer wei-

gemeene

nig van de voorige Ampac-hoom.

Genda-

doende drie Hollandsche ponden , der-

tig of veertig Ryksdaalders geven. De
Camfer zelf is zeer verkoelende.

De

roessaWy vertoonen ’er een takje van met boom.

zyn Vrugten op No. XLI.

Van de Japansche konnen wy een tak
vertoonen, dog laten dit na, om dat die

De Bloem-gevende Boomen.

Boom reeds in ’t I. Deel van de Hortus

Medicus Amstelodamensis fol. 185. cap
xcI. gevonden werd.
De Cami¬
ri boom.

Daar valt in ’t Eiland Amboina, en ook

op Boero, en Bonoa, een Boom, de Ca-

miri-hoom genaamd, hoewel men die veel

vervloediger op Java, en in de Moluccos, vind.

Hy werd niet hoog; maar redelyk dik

Men heeft hier te Lande ook groote BloemBoomen, die op zekere tyden zeerfraaye gevende
Boomen.

welriekende Bloemen geven.

De¬

Zoodanig is de Cananga-hoom, die re- Cananga-

delyk hoog, fraay van stam (die zomtyds boom.
een vadem in't rond dik valt) en graauwagtig van schors is.
De bladeren zyn in reyen aan lange

van stam, mooy groot van blad, dat zes

takjens tegen malkanderen aan geschikt,

of zeven duim lang, een hand breed, met

vallende wel zoo lang en breed, als
een Persiken- blad , spits, en vol rib-

cen breede rib in’t midden, en ook met
eenige schuinze dwars-ribben en fyne adertjens tusschen beiden voorzien is.

Het is vaal van boven, maar donker-

groen beneden, en hangt aan een lange
dilke steel.

ben.

De bloessem, of Bloemen, vertoonen
zich hier en daar tusschen de bladeren ,

by bosjens, gelykende wel eenig geel of
Orangie Lint, dat na beneden hangt, be-

Tusschen dezelve in komt de bloessem by

staande uit zes lange smalle ssappe blaad-

korte trosjens, met drie of vier bloemtjens
voort, bestaande uit vyf smalle blaadjens,
hebbende in ’t midden geele fnazeltjens,

breed zyn.
Hare rechte verwe is in 't eerst bleek-

waar ontrent eindelyk een breede ronde

geel , hebbende boven op als een Pe-

ens, die ruim een pink lang, en zoo

Dd 3

per¬
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Uit ’t middelste pilaartje van deze
per-korltje, waar uit de Vrugt komt.
Zy zyn zeer sterk van geur, die zy o- Bloem komt daar na de vrugt voort, uit
yder knopje een , ter grootte van een

ver de gantsche weg, daar dezen Boom
staat, voor al tegen den avond , ver-

Paarl-, of Muscadel-druif, zynde bleeke
ruige Beziën, waar in zeven of agt roo-

spreiden; dog zy zyn van verwe wel ’t
aangenaamst.

De meeste Bloemen vallen zonder Vrugt

de hoekige korlen, byna als die van de
Granaat, zyn, in welle een harde drie-

te geven (weinige uitgezonderd) af, en

kantige steen is.

Deze Bloemen en Vrugten ziet men

werden verzameld, tot Ruikers voor de

jonge Juffers, om die in haar hoofd-hair byna ’t gantsch jaar door aan deze Bloemte dragen.

De Inlander droogd die ook wel, om

boomen. En ’t is iet zeldzaams, dat uit

eene Bloem verscheidene Vrugten voort-

ze onder zyn Tabak te rooken, of om
ze met Pinang te eeten , doende een

komen.

blaadje by de Siri.

deze Boom niet verschillende, dan dat

Op Java heeft men een zoort , van

Zy dienen ook om de Groente-boogen

de Bloem licht-Violet van verw en van

op de groote Feesten ’er mede te vercie

zeer weinig reuk is. Ook heeft men op
Bali z00 een witte Tijampakka-bloem, die

ren, en voor al werd ’er een Olie uitgetrolken, die zeer sterk, geurig, en te
gen veel quaalen, uit koude ontstaande,

wat kleiner dan deze valt.

Deze Bloemen zyn meest van ’t zelve

dienstig is. De Inlander gebruikt deze gebruik, als de Canaiga-bloem. Zy strooOlie wel onder hunne Pinaig, ook men-

yen ze ook in hare kisten, koffers, bed-

gen zy die al mede onder hunne Bobori.

steden, of op hare ssaapplaatzen, alzoo

De wilde verschild niet veel van de zy zeer voor een lekkeren en sterken

De
Tsjampakka¬

boom.

tamme , waar van wy een tak op No

reuk zyn. Zy rygen die aan snoeren tus-

XLII. vertoonen.

schen de Moegri, of Manoor-bloemen

De Tsjampakka-boom is mede zoo een

plaatzende een Tsjampakka-bloem tusschen

Bloem-boom, waar van ook een tamme, een rist Manoor-bloemen van een span
lang, woelen die dan om haar hoofd-hair,
en een wilde zoort is.
De tamme is een lage Boom, gelyk en hoofd, of laten zoo een rist ook
een gemeene Appel-boom , diens takken wel ter zyden in ’t oor afhangen.
Zy trekken uit deze Bloemen en blaweinig, en niet zeer uitgebreid zyn.
De bladen staan meest in reyen schuins deren, een schoone Olie, die mede veel
tegen malkanderen; dog in geen nette
ordre , en ook zoo veel niet aan een
tak, als aan de Cananga-boom. Zy zyn

nuttigheden heeft, of zy mengen die

ontrent een span lang ; wel twee duim

nelyk gewoon zyn te stryken, en het

breed, zeer spits, styf en glad, maar

hair, hoofd, en ook wel ’t lyf te zal-

met eenige weinige schuinze ribben, don-

ker-groen, als zy oud, dog lichter, als
zy nog jong zyn.

met Clappus - olie , waar mede zich de

Vrouwen , na ’t wasschen ,gemee-

ven.

Zy werden ook tegen ’t Graveel hoewel men dat hier weinig kend)en de

Tusschen de zelve in ziet men de bla- koude pis gebruikt. Ook geeft men de
deren twee en twee by een op eene steel schorsse een Kraamvrouw wel , om de
te voorschyn komen. Het zyn eerst lan- Na-geboorte te gemakkelyker te voorge spitze knoppen, waar uit daar na een schyn te doen komen.
Hier isook een wilde Tsjampakka-boom.
Bloem, byna als een Narcissus, komt,
zynde een bosje bladeren byeen, dat vry bekend, die gemeenelyk veel rechter,
korter, als de Cananga-bloem; dog bree- en hooger van stam, dan de tamme is,
der is. Yder Bloem is van vyftienof maar anders den zelven in alle deelen
zestien blaadjens, die dik , zacht, en gelykt, dan dat hy wat grooter en breewaar van de vyf buitenste ontrent een der van blad is.
Onder de fraaye Bloem-boomen mag

halve vinger lang zyn. Dan komen er

nog vyf, die wat langer zyn, binnen in,
en de vyf allerbinnenste zyn de kleinste,
en sluiten, zeer spits opgaande, tegen een

men met reden ook de Nagasari-boom,
die zeer gemeen op Java is, wel tellen

De

Nagasariboom.

Hy is van een matige hoogte, heb-

bende redelyk veel takken , die zich
Zy is hoog-geel, of Orangie van ver
we, zeer lieffelyk, dog wat geil, en van mooy verre uitbreiden, en een zeer fraaye
verre wel zoo aangenaam, als de Canan-

gedaante met hare dichte, schoon smalle,

ga-bloem, trekkende wat na de Narcissus- bladeren aan dien Boom geven. Zy werreuk.

den zeer veel om de schaduwe ontrent

De Inlander pryst dezen Bloem zeer; de huizen, of op deze en gene Pleinen,
dog zy koimt ons in 't eerst al wat sterk, geplant, en voor al om de lieffelyke geur,

en onaangenaam voor; en de reuk ver-

vliegd ook met ’er haast

die de Bloemen van zich verspreiden,

hoog geacht.
Hy
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Hy valt gescheurd, en bruin van schors,
zomtyds wel wat na den geele trekkende
Het blad is byna of men een Wilgen-

blad zag, dog 't is wel zoo klein, pa
cen vinger lang, en wel zoo styf, byn-

zy ’s avonds is.

dikke blaadjens, die wat hol van binner

Deze Bloem draagt haren naam na de

menigvuldige spitzen, en hoeken , die
zy heeft.

Hare verw is wit, trekkende wat na

binnen ziet men nog eenige kleineblaad-

den gecle , werdende donker-geel, als
zy droog werd. Zy is sterk en lieffelyk

ens, en fnazeltjens, met eenige Zaad

van reuk , hoewel men die niet verre

jens, Sari genaamd
De Bloem riekt byna als de Costus In-

rieken kan, en men ziet ze meest ’t ge-

zyn, en op een breed voetje staan, en var

dicus, of (gelyk het by den Inlander ge-

hecle jaar door. Zy opend zich by dag
weinig; maar tegen ’t ondergaan van de

naamd werd) als de Poctsjoc, en de -

Zon, of met het vallen van den avond

droogde bladeren van de Bloemen, die

gaan zy in menigte open, dat den gant-

zeer wel na Foeli gelyken, werden open-

schen nacht duurd, en tegen den Morgen-

baar verkogt
De Vrugt gelykt wel wat na een A
ker of Eykel, die wat spits is, of na een

kleine Castanie, hebbende een dubbelde
harde korl

Wy vertoonen dezen Boom met zyn
Bloem op Ne XLIII. E.
Deze Bloemen en Zaaden hebben me

de haar gebruik in de Genees-kunde, die

jong

De letter A. vertoond, hoe zy ’s mor-

boven groen; dog beneden wat vaalag

Tyloos, of Anjelier, hebbende vier of vyf

booin

Men kan den Boom, en bloemen op
No. XLIV. na ’t leven afgeteekend zien.
gens, B. hoe zy ’s middags, en C. hoe

De Bloem valt ontrent als een kleine

Tand

men.

als dat van de Steen-Hars, zynde van
tig en eenigzins fyn-geaderd.

De¬
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vier of vyf blaadjens te voorschyn ko-

stond, of ontrent ’t laatste Haanen-gekraay, vallen zy ook in menigte af. En
dat geschied zoo vervolgens dagelyks.
Als nu de Bloem ’er afgevallen is, zoo

komt van ’t knopje, dat er aan blyft

een Vrugt als een kleine Olyf, die eerst
Orangie, en daar na gloevend-rood werd,
hebbende onder een dunne huideen hooggeel, droog, ziltig en t'zamentrekkend

nende ook onder de Bobori, of zalve,

vleesch, dat men ook eeten kan thoewel

waar mede den Inlander zyn lyfbestrykt.

de Vrucht slecht is) en van binnen een

behalven dat de Sari, of Zaaden, ook in

steentje, dat wat dikker en langer, als

deze en gene dranken ingenomen werden.

dat in de Tamarinde is.

Het voornaamste nogtans , waarom

Men rygt de afgevallene bloem aan

die Boom geplant werd, is om de geur
der Bloeme, en om zyn fraave schaduwe

lange snoeren , aan gaatjens die reeds
in die bloem zyn, zoo dat men er niet

Een van de cierlykste Bloem-boomer

veel moeite mede heeft, en dan wer-

is , die de Inlander de Bonga Tadjong- den zy al mede in’t hair, aan ’t hoofd,
boom, dat is, de Boom der spitze Bloemen, of om den hals gedragen, ook strooyen
en die de Portugees Foulba Kauki noemd. de jonge Juffers die wel op hare bedden
en kleederen , om ’er een lekkere reuk
Zy draagt ook de naam wel van BongaWactoe, of van de Tyd-bloem, en Bonga

en geur van te hebben.

Ampat Djam, of de Vier Uuren-Bloem

De korls zyn ook goed, om ’er een

om dat zy ’s namiddags tegen vier of vyf

Olie, byna als de Lyn-Zaad-Olie, uit te

uuren zich eerst begind te openen.

haalen

Geen Bloem is by de Maleyers hooger
dan deze , geagt, om welke reden ook

ook nog een wilde zoort, die wel zoo

veel Boomen der zelve langs de grachten
van Batavia geplant zyn.
De Boom is zeer recht van stam, re
delyk dik, niet rond, maar meest hoe-

kig, ruig en geborsten van schors
bestaande ook wel uit verscheide stam-

Men heeft van deze Bonga-Tandjon

hoog, en zeer recht opgroeid , dicht
van takken aan de kruin, hoewel kleiner

en smaller van blad. Dog deze valt 'es
niet overvloedig, dienende, als een zoort
van Lolan-hout, veel tot timmerhout, en
voor al tot ’t maken van nagels van hun-

men by een. De takken loopen zomtyds ne Vaartuigen, trekkende des zelfs verw
dwars af, zomtyds wat schuins op, er
aan yder steeltjen is maar hier en daar

een groot blad, yder alleen, vier duim
lang, twec breed, zeer groen, met ribbetjens , wat glimmende, met eenige

wat na den paarsen en bruinen.
De
Een schoone Bloem-boom is ook de Linggoa¬
Linggoa-hoom, behalven dat het hout in boom.
zich zelven zeer geurig is.
Men heeft verscheide zoorten van

hoeken, en voor aan de middelste hoek Linggoa, te weten, het witte, het roowat uitstekende.
de, en het steen-harde Linggoa.
Tusschen de blaadjens in vertoonen
De Boom, die ’t roode Linggoa geeft,

zich drie of vier, dog meest twee knop- is hoog en zwaar, wat gebogen, en vry
jens , waar uit kleine bloemtjens met dik van stam, aan welke zich beneden
veel
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veel vlerken, van de wortel boven de grond meest op de hooge Gebergten van Cevertoonen, hebbende gladde zappige tak vamt.
Het hout van dezen Boom is veel
ken, en lange bladeren, wat na een hert
gelykende, agter rond, voor spits, on- zwaarder, als ’t andere, zinkende als een

trent vier duim lang, en half zoo breed.

steen, in ’t water. Als men ’t zelve be-

vol dwars-ribben, met een frisse groe

komen kan, houd men het voor een van

de allerbeste timmerhouten.
Een schoone Boom is ook de Zee- De Zeefraay in ’t oog.
Tusschen deze bladeren in komt zich Bintangor-boom, juist niet van stal, ofBintan¬
gor
in Augustus de bloem by lange trossen stam, maar van bloessem en bladeren boom.
Hy
werd
ook
wel
de
Cajoe-Maria-hoom
vertoonen, zeer veel in getal by een, en
uit drie blaadjens bestaande, onder wel genaamd.
ke het bovenste het breedste is, en wat
Hy vertoond zich gemeenelyk ontrent
na buiten toe gebogen staat, hebbende ’t Strand, nooit recht ; maar doorgaans
van binnen veel syne fnazelen met geele hier of daar op een hoek, hangende alne verw vertoonende zich glad en

knopjens, die een byzondere lekkere geur

tyd wat over na de Zee.

Hy is dik van stam, zoo dat 'er zwaavan zich verspreiden , en vertoonende in de kragt der bloey-tyd als eer re en breede planken van gezaagd werschoone geele kruin. Van de zelve ko¬ den, en ’t hout is immers zoo hard als

men in Februari platte Vrugten, (als of steen, om het te zaagen, schoon van
Verschei het dikke schyven, of bladeren waren vlam, geel, en glad als geele zyde, wande zoor
voort , die de grootte van zekere zoort neer het wel gewerkt werd.
ten.

van platte Boonen hebben , die ontrent
een Daalder groot zyn.

Het hout van dezen Boom is pas onder

Hy valt dik van takken, ruig en vuil

van schors; dog zeer schoon van blad ,

die ontrent zeven of agt duim lang , en

de schors ten deele wit, en daar na rood

wel half zoo breed , boven vaalagtigja z0o rood, dat veele het al mede voor groen, dog beneden vry geeler zyn, hebrood Sandel-hout houden, thoewel het bende een groote rib in’t midden, vol
veel grover van nerf is) hoedanig van dwars-adertjens, beneden drickantig en
verw ook de vlerken van dezen Boom, scherp, staande tegen malkanderen aan,
of de wortels boven de grond zyn, die en zoo een kruis makende.
zeer veel tot kist-planken gebruikt werDe witte bloessem, die vry sterk,en Verseheiden, om dat zy schoon gevlamd, en gea- byna als de witte Leli riekt , komt aan de zoorderd vallen.
de takken voor aan, en tusschen de bla-ten,

Het hout van de stam heeft een lieffe- deren in December te voorschyn, met agt

lyke Specery-reuk, en werd nu en dan, of tien witte ronde blaadjens, van wel-

niet alleen tot deze en gene kleinigheden ke de twee buitenste de andere in zich

verwerkt ; maar van ’t zelve, en ook als besluiten, hebbende van binnen eevan de volgende zoort werden veel bal- nige gecle fnazelen of draaden, in 't
ken, en steilen tot huizen gekapt, ook midden van welke een roodagtig knoptot allerley timmerwerk gebruikt wer- je is, op 't welke zich een wit draadje

den; hoewel de derde zoort nog de beste vertoond , waar uit daar na de Vrugt
van duur is.

voortkomt, die ontrent zoo groot, als

Het witte Linggoa-hout verschild niet een witte Pruim, dog ryp geworden
veel van’t voorige, dan dat het grooter rond en geel is, met een korl van binen langer van blad is, hebbende anders nen , byna als die van de Tsjampedain alles meest een groote overeenkomss ha ; dog wit van buiten, en zeer olieagmet het roode, dog ’t hout valt bleek- tig van binnen, gelyk men ’er die ook,

geel, is ook vooser en grover van draad

al vry dik zynde, uitperst, en die in de

zomtyds wel iet van de roode verw, en schors mede gevonden werd.
ook zomtyds wel niets daar van hebUit de stam, en boom, komt ook een

bende , zoo dat 'er van ’t witte twee wit zap, als melk, zeer kleefagtig.
De bloemen dienen mede voor de jon
ge Juffers, en de liefhebbers, om ze in
’t hair te dragen, of om ’er de bedden,
rood zap uit, dat daar na gelyk als een kleederen, enz. geurig mede te maken.
donker-roode Gomme werd.
Ook werd het zaad in de Genees-kunde

zoorten schynen te zyn.

Zoo men in dezen Linggoa-hoom, en
voor al in de takken, kapt, loopt 'er een

Daar is nog een derde zoort, Linggoa voor zwakke Kraamvrouwen gebruikt,
Batoe, of Steen-Linggoa, genaamd, niet om ’t in dranken in te nemen.
Het hout is een van de duurzaamste en
veel van de voorige Boomen verschillende, dan dat het kleiner en ronder van fraayste timmerhouten, die 'er in ’t Bosch

blad, grooter van Vrugten, en veel har-

vallen , en ik kenne ’er geen , dat zoc

der en vaster van hout is. Ook bloeic hard, als dit, is.

die in October, of November, en valt

Daar is nog een wilde Bintangor-boom,
die
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die in de diepste Bosschen, en boven or
de Gebergten hier valt; maar die zeer

veel van de voorige verschild : want hy
is zeer recht, fraay, en niet al te dik van

stam, hebbende een blad van lerigte als

de voorige, dogsmaller, en styver, dan de
Zee-Bintangor dog voorts byna even eens.
heeft een bloem byna zoodanig, en op de

is, heeft bladeren ontrent vier duim lang,

zelve tyd, als de voorige; dog maar van
vyf ronde witte blaadjens ; en zoo sterk

en weinig dwars-ribbetjens, zynde glad,

van reuk niet, hebbende een ronde Vrugt,

dik , wat spits , en eenigzins , zoo

wel ’t Wyfjen, als 't Mannetjen; dog 't

en ook tot Sparren van daken gebruikt,

dog men houd het egter zoo duurzaam
niet, als ’t voorige.

Wy vertoonen een tak van dezen Boom
met de Vrugt 'er aan op No. XLV.

laatste meest, getand.

De bloessem, bleek-geel, komt tusschen

de bladeren in voort, dog zy valt, zonder Vrugt te geven, afWy vertoonen een afteekening van ’t

Mannetjen op No. XLVII. met de bloessem ’er aan.

Het Wyfjen is graauwer en ruiger van

waar uit men van de andere zoort eenig-

schors, meer geknobbeld, ook wat lan-

zins oordeelen kan.

ger en smaller van blad, en zoo glad
niet, nog zoo fris groen.
De bloessem en Vrugten komen in

Onder de Bloem-boomen teld men

boomen.

en half zoo breed, met een middel-rib,

die ook ongelyk kleiner is, en geen Olie

Het hout werd tot Masten en Reëen,

Bloem-

zynde een slegte boom van stam, zeer
knobbelig, vol knoesten, gescheurd, en
zeer dik wils hol, zomtyds enkeld, zomtyds met veel stammen opschietende, en
veeltyds na strand toe overhellende.
Het Mannetjen, dat glad van takken

zeeft, gelyk ook de schors, nog de bla-

Verschei-

dic

niet veel van malkanderen verschillen ,

Deze valt effen en geel van schors, en

deren geen Gom uitleveren.

de andert
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ten, het Mannetjen, en ’t Wyfjen

mede verscheide zoorten van Gilala7oomen, als de Zwarte of Strand-Gri-

Januari niet tusschen debladeren in, maar

alz-booni, die in Juli bloeid, zyn blad
wisseld en afwerpt, en dan een schoonc

aan de takken te voorschyn, gelyk men
klaar aan de teekening op No. XLVIII.
roode bloem zeer menigvuldig geeft, blyzien kan, als ook ’t fatzoen der Vrugten.
vende zoo tot in Augustus. De witte GiMen krygt de Vrugtjens in Februari,
lala-boom, die in October bloem geeft, en
en ziet die langer, met kleine trosjens by
de Water-Gilala, van welke laatste alleen een aan de takken , zynde driekantige
wy een afteekening op No. XLVI. ge- Beziën, hebbende nog drie hokjens van
ven , waar in men ook des zelfs fraave binnen, en in yder een klein korltje.
bloessem ziet, staande altyd drie bloemt-

Schoon de melk van dezen Boom, on-

jens byeen , die in Augustus voor den dag

voorzigtig behandeld zynde , schadelyk

komen; dog zy zyn niet zeer geurig.
Zoo zyn ’er ook verscheide zoorten

is, heeft hy in zich zelven egter verschei-

van Boomen , die zy na zyn gedunrig weer nieuw uitbottend blad, Dahon

de groote deugden.

Ontrent des zelfs holligheden, en
ontrent de wortels, heeft men knoesten,

Babroe, dat is, het nieuwe blad, noemen.

die zeer vet zyn, en die in de gedaante

Dezc, van welke verscheide zoorten

niet veel van het beroemd Agelhout, en

zyn, geven mede een fraaye bloem, zynde cen zoort van geclagtige, cenigzins

Olie van zich, byna van geur van de

valambae verschillen, gevende ook veel

rood gestreepte klokjens, die wel een Benzoin, als ’t gebrand werd. Ook
halve vinger lang zyn, en een dubbele noemd men die wel Zee-Agelhout. Dat
kelk uitmaaken.

Alle de zoorten van deze en de voori-

ge Bloem boomen uitvoerig te beschryven , zou my wel geen moeite wezen ;
maar aan de Lezers, die alle van geen

De
KajoeMata¬

Boeta¬

boom.

van de Mannetjens - boom is wel zoo

bruin, en olieagtig; dog met 'er tyd
verliest dit hout zyn geur.
De melk van dezen Boom is ook een

lyf-zuiverend middel, en doet dit , wat

Kruid-kundige genegentheid zyn, ee- sterk ingenomen, en met Pinang, wat
nigzins verveelen, en my ook verre buivan de schors des zelfs, gegeten zynde,
ten myn bestek doen geraken, behalven van onderen en van boven, gelyk ook
dat het Werk te groot werden zou.
de melk, als men een drup drie of
Men heeft in Amboina een Boom, die vier ’er van in andere melk doet; maar
de Inlanders Kajoe- Mata-Boeta, of de ’t moeten sterke menschen zyn, die dit
Boom der blinde oogen, noemen , om dat innemen, en voor al geen galagtige,
de melk, of ’t zap, by ongeluk aan de
oogen gebragt, ymand doet blind werden , zoo men ’er ten eersten niet voor

want die doet het nadeel.

Men kan van dit hout een schoone

Olie krygen, die heerlyk tegen allerley

is, behalven de vreezelyke pyn, die men schurft is, als men die met wat Calaper door lyd.

Men heeft van dezen Boom twee zoor-

III. DEEL.

pus-Olie warm maakt, om zyne klecf-

agtigheid daar door te matigen.
Ec

De
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De Cbinezen verkoopen veel van dit
hout aan de onkundigen voor recht Calambac; dog die ’er maar wat kennis van
heeft, en die ’t maar brand, of proefd,

zal aanstonds ontdekken , dat dit het
rechte niet ; want schoon beider smaak
bitter is, zoo trekt dat van ’t Calambezeer sterk na de Citroen-smaak; daar
andere na den Aloe, en Alssem, trekt.

Behalven deze heeft men hier meer

Andere
zoorter

zoorten van Melk-gevende Boomen

van

waar onder de Poele-hoom , de wilde

Melk o

Mangga-hoom, en andere, geteld wer
zap-geden , die haar gebruik ook in de Ge
vende
Boomen. nees-kunde hebben, en van welke zom
mige wel tot timmerhout gebruikt wei

den, dienende om planken, ribben, sty
len, enz. van te zaagen. Ook zyn ’er

Deze Boom is groot, hoog, en van
blad , byna als een Lauwrier-biad, getand
Ik heb van 't Mannetyen een tak in ’t jaar

1688. in myn hand gehad , die eerst van
Macassar gebragt was en waar van ik

hier een teekening op No. L. P. gelyk

van ’t Wyfjen No. LI. R., geve
Men zegt dat 'er maar weinig Boomen
van zyn, die in 't Land van Turatte otf
Celebes vallen, en dat men geen andere, als doodschuldige, gebruikt, om of

zekeren tyd van ’t jaar, als ’t afgewinc
is, na die Boomen te gaan, om ’t vergif

van daar te halen. Ook getuigen de zelre, dat 'er loover nog gras ontrent wascht,
en niet, dan zeer verre van daar, ontrent

die streek gezien werd
Dit Vergift moet met groote voorzig-

die in plaats van zulken Melk, een zee tigheid in Bamboezen, daar ’t allengskens
kleefagtige, of wel een roode vocht van uit de schors van den Boom indruipt, door

zich, en dus al mede hare nuttigheid zoodanige Perzoonen op deze wyze ver
geven

Onder deze is de Boom, die 't Draa-

De Draa

ken-bloed uitleverd, zeer vermaard; maar

ken

bloed-

gelyk ’er in Indien, en elders, verschei

boom.

zameld werden, dat zy eerst hunne han
den, hoofden, en uiterlyke deelen, we
ter degen met doeken bewinden : want

zoo zy met hunne bloote handen dit

dene zoorten van Draaken-bloed bekend

’er van wilden haalen, zouden zy aan-

zyn (bestaande een zekere zoort van

stonds hunne zenuwen en leden voelen

opkrimpen, en verstyven. Zy hebben
ook van tyd tot tyd bevonden, dat het
kegels, alle welke de Maleyers Djernang, felste vergift digst aan de wortel zit.
dien in koeken, een andere in kleine bol

letjens , en een derde zoort in stompe
of Draaken-bloed, noemen) alzoo is ’t zee
waarschynelyk , dat deze drie zoorter

ook van verscheidene Boomen, of Hee
sters , voortkomen.
Men meend , dat het eerste van eer

Men vergadert dit zoo in verscheide

Bamboezen, die dan op Macasier gebragt,
en door ymand van de Grooten en

Princen als een Heiligdom bewaard werden, om ’er hunne spatten en pylen me-

grooten Boom, die zeerdik is, en die ik

de te bestryken; dog daar behoord ook

aan de Caap der Goede Hoop in de Tuin
van de E. Maatschappy gezien heb, voort

zeer veel moeite toe, om dat vergift in

komt; dog het tweede van zekere zoort

van koude en hitte, te bewaren , alzoc

van groote Rotang, waar aan veel klei-

groote koude het zelve quaad, en al te

zyn kragt, en behoorlyke gematigdheid

ne geruyte Vrugtjens groeyen , die ook groote hitte het nog veel meer quaad

veel op Sumatra, en elders valt, en die

doet, zoo dat het geduurig op zyn tyd

daar Rotang Diernang, of Draaken-bloed.

diend gelugt te werden. Ook hebben

Rolang , genaamd werd.

zy hare proeven ’er op, om te weten, of

Wy vertoonen hem na ’t leven met

’t nog goed is. Honderderley zottigheden werden ’er van den bygeloovigen
Andere zeggen, dat dit bloed ’t zap uii Inlander by verhaald, die ’t ons niet lust

zyne Vrugten op No. XLIX

de Roode Linggoa, of uit de Caleatourboom, is, alzoo die ook een rood zap uit
leveren; dog ik bekenne zeer geerne, dit
niet wel te weten, hoewel ik dat uit de
Rotang voor 't beste, en rechte, houde.

Wy zullen van’t gebruik, en de nut-

tigheden van dit Draaken-bloed niet spree
ken, alzoo dit den Genees-kundigen beter
dan my, bekend is
De

Onder alle zoorten van Boomen egter

Vergift-

die hier, of hier ontrent vallen, ken ik

boom

geen schadelyker, als de vogt van di
Macassaarsse Vergift-boom
Dit hout valt zomtyds roodagtig, zwart

en ook wel geel, welk laatste voor ’t be
ste gehouden werd. Men heeft van de

hier aan te teekenen.

Als zy ’er hunne spatten of pylen mede bestryken willen, moeten zy dat
eerst met ’t zap van Lampoejang mengen,
en als het daar in niet als kookt en zied
deugd het niet meer.

Men zegt, dat dit vergift zoo snel
in zyne werking is, dat het aanstonds na

’t hert vliegt, en ymand ten eersten ter
dood brengt

Radja Palacca, een van de magtigste
Koningen wel eer op ’t Eiland Celebesheeft daar van eens eenige sigtbare preu-

ven gegeven, door twee doodschuldigen
met een aangestrecke en vergiftigde Kris
een steek vooraan in den duim, dat 'er

zen Boom een Mannetjen en een Wyfjen. maar even ’t bloed uit quam, te geven.
222.
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waar op hy onmiddelyk, of te gelyk op ’t afkappen hunner leden, en alleen door
cene en de zelve tyd, hunnen arm afkap- de snelle werking van dit vergift, gestorpen liet ; hoedanig het ook met twee

ven waren, liet die Koning ze aanstonds

andere aan hunnen grooten teen geschied

openen , en men bevond hunne herten
is, terwyl hunne beenen op de zelve tyd alle vier sterk vergiftigd , zoo dat de
afgekapt wierden.
Genees-kundigen oordeelden , dat zy daar

Deze vier menschen stierven kort daar door, en niet van die wonden, gestoraan; dog ten bewyze, dat zy niet door

ven waren.

SESDE HOOFDSTUK.
y Oomen , tot timmerbout. De Djati-boom. De Yzer-hout-boom. De NaniDboom. De Samar-boom. De Cofassa- en de Roetoe-Pia-boom. De Sickiboom. De Titi-boom. De Samama-boom. De Dawan-boom. De Tikos-boom.
De Kore-boom. En meer andere zoorten van hout. De Cajoe Amaas- en Lobe-boom.
De Aroepa-Halaur-Suren- en Ewassa-boom. De Lolan-waran-boom. De Cajoe
Koeda-boom. De Casuwaris-boom. Mangi Mangi-boomen. De Cajoe Tahiboom , enz. Uitmuntend Ambons timmerhout. De gemeene Ebben-boom. De
graauwe zoort des zelfs. De witte zoort. De Lassi-boom. Verscheide bastaard-Ebben-boomen. De Lolin-boom. De Salemoeli-boom. Wilde Bosch-boomen. De

Grootbladige Waringin-boom. De Kleinbladige Waringin-boom. De Bitsjaarboom. Verscheide andere wilde Boomen. De Cajoe Langir-boom. De Wilde Nagel-boom. De Coelit-Papedo-boom. De Polot-boom. De Waran-boom.De
Ay Assa.

Boorien, tot timmerhout dienende.

Het iseen van de hoogste Boomen des
Wouds, die men op Java vind.

Os verre gezien hebbende,

Boomen,

Hy werd mede in 't Mannetjen en Wyf-

wat zoorten van Vrugt-boo- jen onderscheiden, dat men alleen aan ’t

tot Tim¬
merhout

men Amboina, en de naburi-

dienende.

ge Gewesten, uitleveren, die,

hout onderkennen kan.

Hy heeft een zeer groot blad, dat, als

of voor de smaak , ’t zy tot hy nog jong is, wel drie voet lang, en
spyze of drank, of tot een geur, als Spe- ontrent twee breed werd , agter spits

cery-boomen, of tot andere diensten, als toeloopende; dog dat voor rond is.
Hars- Melk en Vogthoomen, nuttigBoven op is dit blad donker-groen, zeer
heid, of gebruik hebben, zoo dienen ruig en scherp; dog onder graauw en
wy, om ons bestek te volgen, nu over wollig, vol dikke ribben, die zich veel
te gaan tot die zoort van Boomen , die
tot het Timmeren en Bouwen van Hui-

daar op vertoonen.

De bladeren staan tegen malkanderen

zen, Schepen en mindere Vaartuigen, of aan , ende de vier maken een kruis, vertot het maken van fraay Huisraad, voor- toonende zich aan lange, rechte wollige
namelyk gebruikt werden.
takken, hoedanig doorgaans de schorsse
Men kan deze Boomen weder in twee

van den Boom is. Ook is ’t zap, dat uit

zoorten onderscheiden, of in de gemee dit blad komt, bloed-rood.
De witte bloessem komt in het droone, die maar slechte, dog sterke , of in
keurlyke, fraaye, zeldzame, en de meest- ge Zaizoen met breede trossen, zynde
De Djatiboom.

geagt ste houten geven.
zes witte fnazelen met zes geele knopjens
Onder de eerste komt ons het Djati- er in; dog de Vrugt komt uit een ander

hout voor, als een zoort, die, om hare knopje, dat 'er in ’t midden staat, in
gelykheid met ons Eyken-hout, verdiend November op Java voort, dog in Ambon

hier eerst geplaatst te werden. Men bloeid hy in April, of Mey.
De bittere reuk en smaak, die in bei¬
wil, dat dit woord in ’t Javaansch duurzaam beteekend , dat wonderlyk wel met de deze houten, zoo wel van 't Mannerden aard van dit hout overeenkomt.
jen, als van ’t Wyfjen, is, veroorzaakt, dat
Het is een Boom, die hier van ’t Eier nooit de worm in komt, zoo lang 'er

land Java gebragt is. Hy werd in de maar eenige reuk by is. Het hout van

Hortus Malabaricus in’t IV. Deel afgebeeld.

't Mannetyen is donker-bleek metveel
EC 2
stree-
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streepen overlangs, en gemakkelyker te wen van Huizen, en tot het maken van
bewerken, dan dat van ’t Wyfyen, dat blee-

allerley Huisraad , tot welk laatste ’t

ker, min gestreept, hairiger, en moeye

Wyfjen best is. Het is duurzaam hout

lyker om te zaagen is.
Deze Boom leverd het schoonste hout

boven den grond, en zelf in den grond

uit, dat men wenschen kan, om Sche-

is het veeltyds zekere hout-worm, en de

pen, Huizen, Kisten, Zolders, Kassen,

witte mieren (voor al, als ’er spint aan

Kabinetten, en allerley ander werk, ’er

is) onderworpen.

af te maken, zynde als het Indisch Eykenbout, en een van de duurzaamste, die

recht, en zo dik, dat twee mannen werk boom.

men vind.

onder water; dog niet in ’t water. Ook

De Nani-boom is mede schoon hoog

De Nani-

hebben dien te omvademen. Hoe de tak-

Gelyk ’er op Java, en elders, gantsche ken, bladeren , bloessem en Vrugt van
Bosschen zyn, alzoo geeft dit hout daar
ook een grooten handel, aangezien ’er

deze Boom, zyn, kan men klaar genoeg
aan de teekening op No. LIII. zien.
Het geeft een schoon, en byna onver-

Scheepsladingen met Balken, Planken,
Ribben, enz. van allerley dikte, en gankelyk hout, zoo in als buiten ’t walengte , voor al op Rembang, en meer ter , dienende den Chineezen veel tot Ankers, en Roers. Het verduurd alle replaatzen , van gezaagd, en na Batavia , en elders , vervoerd werden. gen en wind, ook weet het van de hout
Men vind vreezelyke dikke Boomen van worm niet, ja het kan, zelfby tyden

zyn nog niet veel in getal, alzoo zy

van brand , zeer lang het vuur wederstaan. Oud zynde, kan ’t, om zyn hardigheid, niet gezaagd , noch bewerkt
werden. Ook is het doorgaans moeye-

maar onlangs geleden hier van overgebragte Zaaden geplant zyn.

lyk te bewerken voor de Schrynwerkers,
Kisten-maakers, enz. om dat 'er al hun

dit hout, en ik heb ongemeene breede

en lange Kist-planken ’er van gezien. Hy
valt hier mede, en tierd zeer wel; dog

Wy hebben dezen Boom wat breeder

beschreven, als wy andere van deze zoort
meenen te doen: want alle de timmer-

houten, in ’t byzonder te beschryven,
zou dit alleen tot een groot Werk doen

Gereedschap op breekt. Op Macassay

valt nog een byzondere zoort, die lekkere Vrugten, een fraaye schaduw, en
veel nuttigheid tot timmerhout geeft.
De

De Samar-boom is mede een schoone

Samar¬

hooge Boom, recht van stam , en zoo
bezeffen , vermits de oude Heer Rum- dik , dat men die als schoone Masten
groeyen , dat men hier uit zal konnen

phius in myn tyd, of een weinig te voo-

ren, een klein houte Kabinetje heeft laten maaken, by hem de Bedelaars-Mantel genaamd , waar aan by de vier honderd zoorten, alleen van fraaye en keur
lyke timmerhouten verwerkt waren, en
’t geen door zyn Ed., onder andere zeldzaamheden , in ’t jaar 1682. aan den

Groot-Hertog van Toscanen, Cosmus de
III., gezonden is.
Zyn ’er zoo veel fyne, uitmuntende,

boom.

aanziet.

Wat blad en bloessem hy heeft, kan
men aan de teekening op Ne. LIV. zien.
Dit hout werd tot het bouwen van

Huizen en Schepen gebruikt, zynde
mede van een langen duur in en boven ’t
water. Men heeft ’er ook een Mannet-

jen en Wyfjen van; dog 't eerste diend
meest tot timmerhout, en valt rood.

De Cofassoe-boom, die mede twee of De co-

drie zoorten heeft, maar waar van ’t

fassoe- en

Mannetjen, of 't roode, voor Vaartui- de Roe¬
toe-Pia¬
Amboina, wat moeten ’er dan gemeegen ’t beste is, heeft geen hooge, maar boom.
ne zoorten zyn. Wy zullen dierhalven een dikke stam, die een byzonder goed
en duurzaam geel hout tot het bouwen
maar de voornaamste opnoemen, die ee
nigzins in haar gebruik beschryven, en van Schepen, Huizen, enz. geeft, zynde
een afteekening van de gene, die wy mede een van de zwaarste houten, die hier
hebben konnen magtig werden, 'er by- vallen. Om Kisten of Kassen te maken,
voegen.
geeft het Wyfjen rechter en breeder plan-

en schoone houten in de Bosschen van

Een van de voornaamste timmerhouten

ken. Men gebruikt het Roetoe-Pia-

hout¬

in Ambon is de Yzer-hout-hoom. Dit is

boom.

een schoone hooge Boom, zomtyds bogtig, en zomtyds heel recht van stam

hout mede, naast het Cofassa-hout, tot 't
bouwen van Schepen.
Ontrent alle dezc Boomen legt 'er veel

Hoe die van blad en Vrugt is, kan men

aan gelegen, om de regte tyd, dat men

De Vzer¬

in de Hortus Malabaricus in ’t V. Deel

dit hout kappen moet, in opzicht van

zien.

de Maan, wel te raamen: want, by was-

Men heeft ’er mede een Mannetjen en
Wyfjen van. Het eerste is tot bouwen
het beste, en werd met 'er tyd bruin ,
of rosagtig, gevende een van de voor-

naamste timmerhouten tot het bou-

schende Maan gekapt zynde, komen ’er
witte Mieren in.

De Sicki-boom, een van de hoogste die De Sickiin ’t Bosch vallen, is recht van stam, en boom.

zoo dik , dat twee of drie mannen die
Pas
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pas konnen omvademen. Daar is ook houten teld men ook ’t Kore-bout, zynde boom.
een Mannetjen en Wyfjen van, van wellet van een Boom, die een hooge en dikke
't eerste ’t hardste en rood is , dog 't stam heeft; dog ’t valt hier niet overscheurd lichter, als ’t laatste.
vlocdig, weshalven het meest tot Sty

Het hout diend, om ’er allerley plan
ken tot het bouwen van Huizen van te
zaagen, zynde als een zoort van Baeyen-

hout, en van een fraayen duur, als zy

len, Tralien, Stoelen, en diergelyk klein
werk, gebruikt werd.
Zoo dienen ook de Nessat , Effoir-

En ande

Makilan, Morfalla, en Labarong-boom, re zoor.

droog staan; dog, in ’t nat, de witte al mede tot het bouwen van Huizen en ten.
Vaartuigen, en tot het maken van deze
van ’t Wyfjen wel Praauwen, en kleine en gene kleinigheden, en werd de Tilen
Vaartuigen, gemaakt.
hoom (zynde een zoort van Hussur , die
De Titi-boom is mede hoog en dik van mede goed timmerhout geeft) voor een
De Titi¬
Mieren onderworpen. Egter werden ’er

boom.

stam, groot van blad, klein van Vrugt
en byzonder goed wit hout tot het maaken van de Ambonsche Praauwen , alzoc
’t zeer licht is, uitleverende

Een tak deszelfs vertoonen wy op Ne

van de hardste zoorten, en beter als Hussur-bout, (dat mede zelden hier voorkomt) gerekend , waar onder men ook
den Cajoe-Siri-hoom wel tellen mag, al-

zoo de bylen op dit hout wederomstui-

LV. met zyne Vrugten. Van deze is ten , dat ook de reden is, waarom de
mede een Strand-zoort; dog die is niet Amboineezen ’t schuwen, om dit te geveel geagt
De Sama
ma

boom.

De Samama-boom is mede een van de

hoogste, recht en byzonder dik van stam
zoo dat 'er mooten planken van ettelykt
voeten in de middellyn van komen.

bruiken.

Daar zyn ook zekere Boomen Cajoe-

De

Amaas, dat is Goud-hout genaamd, niei
zoo zeer, om dat de schors geel van ver-

Cajoe¬
Amaasen Lobe-

we is, als wel, om dat het van de Goud

boom

Hy heeft veel knoesten aan zyn tak Smits tot Koolen het best gekeurd werd,
ken , en een groot blad , byna als de alzoo ’t zeer lang vuur houd, en een hee
Djati-boom, schynende een bastaard-zoort ten brand geeft.
’er van te zyn.

Wy vertoonen op No LVL. een tak
met de Vrugten.
Deszelfs hout vaît geelagtig, en wat

Het groeid aan een hoogen Boom, die
een vadem of twee dik is

Men heeft 'er tweederley zoorten van,
en wy vertoonen de eene zoort op No

na den rossen trekkende , mede als een

LVII. met hare Vrugten. De tweede

zoort van Sicki- of als Baejen-hout, ge-

zoort diend tot het bouwen van Huizen.

lyk daar van zeer veel planken tot het Dus heeft men ook andere zoorten van
bouwen van huizen, enz. gezaagd wer- houten, by den Inlander Cajoe Lobe ge-

De¬

Dawanboom.

den. Men heeft ’er mede een Mannetjen

naamd, om dat zy dienen, om ’er toort-

en Wyfjen van

sen, en sparren, af te maken.

De Dawan-hoom is mede een hooge

De Aroepa-boom, die zeer hoog en dikDe

Ambonsche Boom, die geen der voorige is, valt op de Ambonsche Gebergten

Aroe-

pa-Ha¬

behoefd te wyken, zeer recht en dik als een zoort van Berg-Bintangor-bhout ;
ren en
van stam, en twee mannen hebben werk, dog lichter. Het werd zeer veel tot
Ewassaom deze twee of drie pas beschrevene masten van gemeene Vaartuigen, die niei boom.
Boomen te konnen omvademen.
te groot zyn, gebruikt, gelyk het HaMen heeft drie zoorten van de zelve. laur- en Suren-bout, dat aan een zeer hoo-

laur- Su-

het roode , ’t witte, en ’t steen-hard

gen en regten Boom valt, tot hunne praau-

wen en kleine Vaartuigen, om dat het
Mannetjen, en ’t witte voor ’t Wyfjen zeer lang duuren kan, dient, dat men ook

Dawan-hout. Het laatste werd voor

gehouden.

Het is mede een van de gemeenste tim-

Dus word het Lolan-Waran-hout meest De
tot de nagels van hunne Vaartuigen ge- Lolan-

halven de Amboinees ’er ook veel Hui-

bruikt

zen van bouwd ; dog ’t moet met donkert

Tikos¬
boom.

worm in komt.

zeer gemakkelyk te bewerken is wes-

merhouten, voor al daarom, om dat het

De

van ’t Ewassa-hout zegt, alzoo ’er nooit

De Cajoe-Coeda-boom, of de Peerden

Waranboom
De

Maan, zal ’t goed, en geen witte Mie

bouts-hoom, is zoo genaamd, om dat hy

Caggue¬

ren onderworpen zyn, gekapt werden.

veel diend, om kleinigheden van doos¬

Koeda-

Het hout van de Tikos- of Muizen-boom
diend mede, om ’er Huizen van te bou-

jens, peerden, en ander poppegoed, te boom.

wen, zynde een dikke Strand-boom, van

niet, als op Java, daar hy groote plan-

maken. Hy valt in Amboina zoo groot

welke verscheide zoorten zyn. Het valn ken uitleverd. Deze Boom geeft een
hier niet veel, en meest op Hoewamohel schoone groote witte bloem met vyf
Het hout is geelagtig , wat gestreept; breede blaadjens, die als een schoone
vast, en duurzaam.
roos uitmaken. De Vrugten wasschen
De Kore- Onder

de vaste en duurzaame timmer in lange schillen, byna als de Trommelstokken.
Ee 3
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ken. Wy vertoonen de bloem, en Vrug- schen van Amboina van deze byzondere
ten, op No. LVIII., zoo als zy op Ba¬

zoorten uitleveren, te geven.

tavia, en op ’t Eiland Edam, vallen.
De Casuwaris-

boom.

Keurlyke en uitmuntende zoorten van

Onder de timmerhouten werd mede

Ambons timmerbout.

gerekend de Casuwaris-hoom , die zeer

hoog, en zoodanig genaamd is, om dat
hy eigentlyk geen blad, maar een loof als
Casuwaris-bair, aan zyn takken heeft.
Wy vertoonen een tak van dezen zeld¬

Dus verre van ’t gemeene timmerhout

Uîtmun-

gesprooken hebbende, moeten wy nu tend

nog iet van de keurlyke en uitsteeken-

Am-

bons tim-

merhout.

zamen Boom, daar men geheele Bosschen

de zoorten melden , die voornament

op Cerams Noord-Kust van ziet, op No

lyk tot het maken van Kabinetten, Kis-

LIX. met de Vrugtjens, byna als die ten , Kassen, Stoelen, Rust-banken,
Ledekanten, Doozen , en honderder-

van de Cypres-boom.

Het is een goed , vast, en duurzaam

ley andere zoorten van keurlyk Huisraad

hout, dog wat zwaar, en moeyelyk om dienen.
Hier toe gebruikt men het Rood, en
te kappen ; hoewel anders goed tot
stylen, ribben, en vooral dienstig tot het Steen-Linggoa hout, dat ongemeen

brandhout, weshalven ’t veel tot de A-

fraay en heerlyk van vlammen valt. Ook

raks-branderyen gebruikt werd , alzoo 't

een heete en langdurende kool geeft

heb ik 'er planken van gezien, die vol
dobbelsteenen, andere weer, die als met

Ook diend de schorsse van dezen Boom

een heerlyke gloed van een brandend

tegen de lammigheid. In de Vrugten

vuur, zommige, die als met een Bloem-

werden nu en dan Mistica’s, of zekere

pot en een bloem ’er in bezet, en zoo

steenen , gevonden, die men zoo weer-

fraay waren, dat men voor zooeene plank

dig als een zoort van Edele gesteen-

vyftig, ja honderd gulden heeft zien ge-

ten hout, en aan welke de bygeloovi-

ven. Alle de welke egter niet aan den

ge Inlander veel verborgen (dog, zoo
ik stelle , ingebeelde) kragten toe¬

wortelen , zich pas boven de aarde ver-

schryft.

toonende , gekapt werden , gelyk wy

Boom vallen, maar uit zekere vlerken of

Mangi-

Van den Mangi-Mangi-boom, eigentlyk

bevorens in 't beschryven van dezen

Mangi-

meest een slegte Strand-boom, heeft men

Boom onder de Bloem-boomen al ge-

boomen.

wel negen of tienderley zoorten. Zom
mige der zelve dienen tot timmerhouten,

zegt hebben.

Een van de fraayste Boomen, waar vanDe ge¬

keurlyk Huisraad gemaakt werd, is demeene
sparren, kromhouten , ribben, steelen Ebben-voom, waar van veel zoorten zyn. Ebben¬
boom.
De gemeene Ebben-boom is hoog, regt,
van Gereedschappen, enz.; maar wel
meest tot brandhout, hoewel daar van smal van kruin, en wat hoekig van stam,
als tot stylen, of pallissaden, en andere tot

een afteekening op No. LX. met des

hebbende ontrent de wortel eenige vlerken, niet dik van schors, die van bui-

zelfs Vrugt geven.

ten zwartagtig en vuil-groen, en zeer

een byzondere zoort is , waar van wy

De Cajoe
Tahi-

boom.

Onder de timmerhouten zou men het
Cajoe Tabi, of de Strond-bout-boom, kon¬
nen rekenen ; dog om zyn vuile stank

hard is.

De jonge Boomen hebben mede wel ’t

Zwarte Ebben-bout, dat eigentlyk ’t hart
werd hy geheel verworpen. Wy vertoo- van den Boom is, dog in een Boom, een

nen ’t zelve op No. LXI. Diergelyken dye van een man dik, valt het pas een
zoort is ook Cajoe Coetana, mede goed duim dik, zoo dat het zeer dikke Bootot stylen, enz. dog om zyn groote stank men moeten zyn, waar uit men het, een
wil ’t niemand gebruiken.

Onder de timmerhouten teld men ook

een Noessalaoetse Boom, Cajoe Somin genaamd; en zeker hout, na zyne Vrugten Tabi Oedang, of Garneelen-stront,genaamd. Als mede de Tinggoelong-boom.
Meer Boomen, tot dit gemeene zoort var

timmerhouten behoorende zyn'er maar

gelyk ik geerne bekennen wil, die alle
niet te kennen, alzoo verklaare ik ook,

halve voet dik in de middellyn, halen zal

De bladeren vallen vier duim lang, en
anderhalve duim breed. Wy vertoonen
een tak daar van met zyn witte bloes-

sem, en zyn goud-geele rype Vrugt
wat grooter als cen Haze- noot, op No.

LXII. De Vrugt komt 'er in ’t vyfde
jaar aan.

De Camean-hoom werd mede voor een
zoort van Zwart Ebben-hout gehouden.

Het valt op ’t Eiland Boero, en
dat het my niet lusten zou die alle na te
vorschen, of op te noemen, en nog veel men vind ongemeene groote Boomen op
min om die te beschryven, oordeelende, het Eiland Celebes gelyk wy in de be¬
dat, ’t gene wy dusverre hier van ter ne- schryving van de Moluccos op zyn plaats,

der gesteld hebben, voor de liefhebbers
overvloedig genoeg is, om hen een denk-

beeld, van ’t gene de lommerryke bof-

aangemerkt hebben.

Dat het in Ethiopien, op Mauritius overvloedig, en op meer andere
plaat-
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Ook geeft de Salemoeli-hoom een van De Sale-

Dog voor al valt het mede op de Kuft de fraayste houten, komende wel ’t naa- moelivan Choromandel, op Ceylon, in Siam.

ste aan ’t Fransch Nooten-boom. Het valf

China, en veel andere Ryken, daar aan-

wel zoo licht van verw, en wel zoo fraay

grenzende, ook op St. Heleen, als mede
in de Papoesche Eilanden , op ’t Eiland

van vlammen, en men krygt 'er zomtyds

Messowal.

boom.

zeer groote en breede planken van, hoewel zelden; maar smalle, van een voet

De graauwe Ebben-boom is veel langer of anderhalf breed , heb ik veel gewe zoort. van blad, wel negen duim lang, en een zien. Ik heb ’er een Kist, en een Kas,
groote hand breed, lichter-groen als de van gehad, waar aan planken van twee
voorige , van boven , en beneden vaal en derde half voet breed, en wel vier

De graau-

vallende in de Moluccos, en ook hier in
deze Gewesten.

Met inkt bestreeken en gepolyst zynde verschild dit niet van ’t zwart

ste en beste Ebben-hout, anders is ’t vol
witte en bleeke vlakken hier en daar.
De Witte
zoort.

voet lang, waren.

Men noemd het anders wel BastaardEbben-hout.

Wy vertoonen een tak van dezen Boom
met zyn bloessem en Vrugten op No.
LXV.

Men heeft ook wit Ebben-hout; hoewel dit hier maar voor een wilde boom

Wilde Bosch-boomen.

gehouden werd. Wat bladeren en Vrugten deze heeft, kan men aan de tak, die

wy op No. LXIII. vertoonen, zien.
Het valt mede op Boero ; dog werc

De Laffi

meest tot stylen van Huizen gebruikt
Het Lasss-bout is een fraay keurlyk

boom

hout , van zwaarte , en fynheid var

Buiten alle deze zoorten van timmerhout, leveren de Bosschen in Amboi

Wilde
Bosch-

boomen.

na nog een andere zoort uit, die wy
algemeen maar wilde Boomen noe-

in’t

men.

Een van de voornaamste is de Warin- De groof-

nerf, als ’t Ebben-hout, dog het is geel-

gin-boom, van dewelke weer verscheidebladige

agtig, of wat na de witte kant. Ook kan

zoorten zyn, als , die gene , die groot
ginvan blad is , zynde een zeer groote en boom-

men, als ’t zwart geverwd is, geen on-

Warin-

derscheid tusschen ’t zelve, en ’t recht hooge Boom, maar die buiten zyn eerZwart Ebben-hout, zien.

Het komt van een grooten Boom, diens

ste stam, die zomtyds al vry dik valt
metter tyd van zyne wortels , die weer

blad wel wat na 't Linggoa-blad gelykt. in de grond schieten, en, als tot nieuwe
Het valt op Boero, Kelang, Bonoa, en Boomen opgroeyen , wel een menigte
klein Ceram, zomtyds op de Gebergtens van stammen by een uitmaakt. Ik heb
op Java er Boomen van gezien, met
en ook wel aan ’t Strand. Men krygt
er schoone planken van, om er Kisten. agt of tien stammen by een , van welke
Kassen, Kabinetten , Lysten, en meer yder zoo dik was, dat geen man dezelandere fraaye werken van te maken, die- ve kon omvademen , en zommige konnende te gelyk zeer veel tot 't bouwer den van geen drie mannen omvademd
van Vaartuigen , maar ’t moet niet te werden, zoo dat onder dezen lommerryong gekapt werden : want anders komt ke Boom een gantsch Regiment, of een
Troep van zes of agt honderd man, zich
'er de worm in, daar 't, op zyn-tyd gehakt, zeer lang, zelf in ’t water, duu- kon ter nederslaan, zonder dat zy op t
ren kan.
Versehei
de Ba¬

staard.

Ebben¬

boomen

De

Lolinboom.

Behalven deze zoorten van Zwart

Wit, en Geel Ebben-hout, heeft men nog

midden van den dag door de Zonne gehinderd wierden.

Deze Boom hangt gemeenelyk van bo-

verscheide bastaard-zoorten, die een by- ven ook vol wortels, die weer na benezonder schoon gevlamd hout uitleveren den schieten, voortwortelen in de grond,
Op Boero is een hout, dat zy Ay Me¬ en , zoo men die niet afkapt, tot nieuwe
ten, of Zwart hout, noemen, waar van Boomen opschieten. De takken afgetweederley zoorten zyn , welker beide kapt, of de bladeren afgebroken zyn-

hout niet veel geagt, en meest tot stylen

de , loopt ’er melk uit; dog die geen

en balken van Huizen verbruikt werd.

schade doet.

Onder de fraaye houten moet men voor

Ook komen Vrugten , dog zonder

al 't Lolin, of 't Ternataansch Bastaard-

bloessem, aan dezen Boom, byna als Oly-

Ebben-bout, rekenen, zynde een van de

ven, maar wel zoo lang, en aan ’t einde

schoonste houten, die ik ooit gezien heb.

wel zoo breed, groeyende vyf of zes by-

De vlammen ’er in zyn zwart, graauw
groen, paars, en eenigzins roodagtig.

een,en werden blaauwagtig, als zy ryp zyn.
Het hout is geelagtig, voos, en kan
De Boom heeft bladeren van tien of niet lang duuren , weshalven het tot

elf duim lang, en drie of vier duim breed;
ook draagd hy groote Vrugten, waar van

geen timmerhout deugd, hoewel men
er zomtyds wel krullen voor op de ste-

wy een afteekening op No. LIV. hier by vens der Cora Cora’s van gemaakt ziet,
gevoegd hebben.
die met ’er haast vergaan.
Men
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Men noemd dezen Boom by de Portu-

zeggen, dat 'er ettelyke Boomen by een

geezen Arvore de Raiz, dat is, de Wor-

geplant waren , van welke zoort de

tel-boom, en men houd de zelve gemeenelyk voor dien Boom, die Theopbra
stus, Plinins en meer andere de Ficus In-

ettelyke duizend menschen tegen de Zon-

dica genoemd hebben.
De kleinbladige
Waringin-

boom.

Van dezen Waringin-boom heeft men een

zoort met kleine bladen, waar aan kleine ronde Vrugtjens komen, gelyk men

aan de tak, die wy op No. LVI. vertoonen , kan bespeuren , welke Vrug-

beroemde Benjaanen-boom , die men een
myl van Gamron heeft, is , waar onder

ne konnen beschut werden. Ook heeft

men diergelyken beroemden Boom niet
Andere

verre van Suratte.

Onder de wilde Boomen teld men me- wilde
Boomen.

de de Gondal, de Sakke, de Siri-Bopar.
de Dabon Candal, de breed-bladige Ban¬

ten meest tot spyze der Loeri’s, en ande- coedoe, de Clompan, de Saga (die de roore Vogels, die in deze Boomen zich de boontjes geeft; en de Garniter-boom,
onthouden , dienen. Het hout werd van welke laatste wy op No LXVII.
een tak met zyn Vrugten vertoonen.
tot brandhout gebruikt, en ’t blad nu en
dan wel tot Bacassam gegeten

Dit is de Boom, of wel een diergelyke zoort, waar in ’t rechte Calambac

Nagel-boom, de Coelit-Papedo, en de Po-

en het Agel-bout, na’t zeggen der Chi-

lot-boom, of ’t brandend blad, onder de

neezen, gevonden werd. Men geeft

De

Bitsjaar-

boom.

Ook teld men de Kimar, Malopari,de

wilde Widorik, de Cajoe Langit, de Bosch-

De

wilde Boomen.

Cajo—

De Cajoe Langit-boom is een van de hoog-

voor, dat 'er zoo een Boom voor ’t Paleis des Konings van Bantam staat, waar

ste, die ik kenne. Men noemd hem het

voor de Chincezen veel geld aan die Vorst

hout des Hemels, of des Uitspanzels, om dat

vrugteloos geboden, en dat men ’er van

hy zyn kruin, als ’t ware tot aan den

Langit-

booin.

verre de Calambac-reuk in ontdekt zou

Hemel verheft. Hy valt recht van stam,

hebben.

heel dik, makende zyn kruin boven aan,

Ik heb op Bantam in’t jaar 1694. meer
dan eens voor ’s Konings Paleis geweest,

daar zich alle de takken by een, en aan

maar wete niet, dat ik daar diergelyken
Boom gezien, of iets daar van gehoord

volgens vertoonen ; dog zyne Vrugten
wassen twee of drie by een aan byzonde-

hebbe, zoo dat 'er onder die vertellingen

re steelen op zich zelven, gelyk men aan

welke zich de bladeren met paaren ver-

der Chineezen veel verdichtzelen, waar

de tak, die wy op No. LXVIII ver-

op niet veel staat te maken is, loopen.

toonen, klaar kan zien.

Onder deze zoort behoort ook de

Pitsjaar, of Bitsjaar-boom, die hier mede, maar zoo veel niet, als op Java ,
groeid. Deze is kort en dik van stam,

De wilde

De wilde Nagel-boom is maar een kleinNagel¬
laag boomtjen, waar van men een Roo-

boom.

de en een Witte zoort heeft, hebbende

pas twaalf of vyftien voeten hoog (ook

een enkele, zeer kromme gebogene stam,
en lange ydele takken, waar aan eenige

wel lager) zeer plat, en wat hoekig, be-

paaren bladeren vervolgens wat van den

staande mede uit verscheide stammen by anderen zich vertoonen, drie of vier
een , die veel takken hebben, die zich

duim lang, en een groote, of wel ander-

wyd en zyd uitbreiden, hebbende een halve duim breed, en- redelyk na de Nadriekantig blad , dat agter rond , vier gel-bladeren gelykende, van welke de jonduim lang, matig breed, redelyk dik, ge byna als Sattyn glimmen
De Vrugten komen, weinig in getal,
en licht-groen van verwe is. Het valt
wel glad, dog heeft eenige witte ribben,

voor aan de takjens voort, meteen byzon-

en vertoond zich aan een lange steel, zon-

dere steel tusschen de bladeren in, zom-

der ordre , aan de kleine takjens De

tyds enkeld, zomtyds meer by een, hebbende de gedaante van kleine Bezien, gelyk men dat aan de tak van de Roode

Boom geeft mede Vrugtjens in November,
twee en twee by een tusschen de bladeren in te voorschyn komende, die, ryp

zoort, die van de pas beschrevene zeer

geworden , zich eerst purperrood, en

weinig verschild, en die wy op No.

daar na zwart, vertoonen.

LXIX. vertoonen, zien kan; doch die

De Vrugten dienen de Vogels, en de
bladen nu en dan de menschen, tot spyze,

maar een Heester zynde, en die ons na-

en de schorsse werd van de Ambonze jon-

wy geenzins met een andere zoort,

ge Dochters, met Ryst en Manoor-bloe-

der voorkomen zal, moeten vermengen De CoeDe Coelit-Papedo-boom werd met er lit- Pape¬

men gewreven, tot een pap, of blanket-

tyd, schoon eerst zeer teer en tenger

zel gebruikt, om een zuiver en glad vel
te houden, ten welken einde zy die op

een groote, hooge en dikke Boschboom, hebbende een fraay blad, dat drie

hun aangezicht, en lyf, smeeren.

Men heeft van deze zoort van Boomen
’er mede, die met hare wortels zich zoo

meenigvuldig voortzetten, dat men zou

do boom.

of vier duim lang, en ontrent een duim
breed is. De Amboineezen gebruiken de

schors versch, en gedroogd, geduurig,

om ze met hunne Papedo, ofBry, te koo¬
ken.

Zy
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Zy droogen dat ook wel in den rook.

pen , besloten is. Men heeft 'er twee
weeken ’t daar na in water, kooken ’t zoorten van, een Strand-, en een Bergzoo dan met hunne Papedo , van welke Waran-boom; met de laatste hebben zy
schors ’t water dan rood werd. Het hout

Wat blad en Vrugten deze Boom

de zelve uitwerking van zyne geknensde
wortels, in zoo een Fuik gedaan, die al
de Visch, door ’t schuimen van ’t water

heeft, kan men aan dezen tak zien, die

terstond, hoewel niet heel dood, doen

werd ook wel tot timmerhout gebruikt.

boven dryven; dog zy zal in versch waDe Polot-boom, van welke verscheide ter weder gedaan zynde, ten eersten be¬
zoorten zyn, werd onderschelden in de komen , en dan buiten gevaar konnen
breed-bladige, smal-bladige, en de roo
gegeten werden.
wy op No LXX. vertoonen.

De Polotboom.

De laatste zoort draagd in October

de zoort.

De breedbladige Polot, is een fraaye Vrugten, en wy vertoonen de zelve aan
Boom, die recht van stam, twee mans

een tak, op No. LXXII. afgeteekend.

De wortel van deze laatste zoort is zoo
lengten hoog, matig van dikte, krom
van takken, en kort, gelyk ook zeer y- sterk , dat 'er de oogen van de Visch
del van blad is, vallende de zelve zomrood van werden. Zommige doen ’er de
tyds twec voeten, of daar ontrent, lang Bori-Vrugten wel by , om de zieding nog

en negen of tien duim breed, van welke

ook de jonge bladeren wel wat gerimpeld vallen. Men ziet er ook een dikke
middel rib, die met de steel recht uit
loopt, en aan wederzyden veel fyne rib-

kragtiger te maken; maar dan komt de
Visch dood, en geheel vergeven, boven.
Men heeft nog een Boom, Ay Assa De Ay
genaamd, met wiens schors men de Visch Assa.
vergeeft.

ben, verder boven eenigzins glad, maar

Men moet uit dit opgestelde niet oor-

van onder wat ruig, voor al de steel en deelen, dat wy hier in nu alle de wilde
de ribben, dewelke, zoo zy ymands huic

of tamme, Bosch- en andere Boomen ,

raaken , een zeer pynelyke jeukte ver- die men op de Hemelhooge Bergen van
wekken, die de huid aanstonds doet op- Amboina, en hare heerlyke Bosschen
zwellen, en rood werden, dat wel eeni

De
Waran-

boom

vind, opgenoemd hebben. Het is daar

ge dagen aan een duuren kan.

zoo verre van daan, dat wy daar van maar

Men ziet aan dezen Boom een korlagtige bloessem komen, en aan zommige der

eenige weinige, ons best bekend, en by
ons nu en dan gezien , aangehaald heb-

zelve verneemd men zomtyds eenige Be-

ben, konnende in tegendeel verzekeren,

ziën, gelyk wy die op No. LXXI. zeei
net aan een tak van de breed-bladige Po-

dat de allernaauwkeurigste Man in de

lot vertoonen.

niet in staat zyn zoude, om alles daar van

Men heeft op Amboina nog een Boom,

by den Inlander de Waran-boom genaamd.

wereld, schoon hy al vry lang leefde ,
te zeggen, of alle zoorten van Boomen,

groot, hoog en recht van stam , groot

die daar vallen, op te geven, weshalven
wy het best oordeelen , om het met de

van blad, dat wat rondagtig, breed, in

Boomen hier by te laaten , om tot de

’t midden geribd en aan wederzyden ee-

Heesters en Kruiden, over te gaan , en

nigzins fyn geaderd is. Als men die af-

daar mede iets van te melden , ’t geen wy

breckt , geven zy mede een schadelyke genoegzaam zullen oordeelen , om aan
melk, en ook een Vrugt, die diend om
alle de Visch te dooden, die in een Fuik,

de nieuwsgierigen eenige voldoening te
geven.

waar in zy de gestootene Vrugten wer-

M. DeeL.
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VYI An de Heesters, die op zich zelven staan. Van de verscheide zoorten van BamW boezen. De Sammet-Bamboes , en andere grooie Rieten. Verscheiae andere

zoorten van Rieten. Bloem-gewasschen. De Boenga Raja. Boenga Powan. De
Tyd-bloem. De Avond-bloem. De Paauwen-Kuif. De Boenga Goelong Tijoetsjoe. De Manilhase bloem. De Gajati-bloem. De Boenga Djarom Djarom. De
Boppatsjeda-bloem. De Javaansche Lelie, en meer andere Bloemen. De Tonkinse Moegri-bloem. De Pandang- Struik. Heesters, tot cieraad op de Feesten. De
Codiho-Plant. De Dahon Poetri. De Dahon Parada. Heesters in de Genees-kun-

de van gebruik. Tsjengke Laoet. Heesters tot spyze, en andere nuttigheden. De Dahon Papedo. Heesters, tot kleederen. De Kattoen-Struik. Kleederen uit basten van

Boomen. Genda Poera korl, tot berooking der kleederen. De Dahon Laccz. Heesters

tot andere zaaken nut. De Dahon Soedoe Soedoe-Struik. De Carendang. De Likuwala.

A dat wy nu’t noodige van

Van de

Heesters

ken, zullende een begin met de eerste

is onbekend. Zy dienen meest tor vler-

maaken.

ken van de Cora Cora’s, en tot Water-

Onder de Heesters komen ons zommi- en Tyfer-vaten van den Inlander, om hun
drank te bewaren, zynde de leden on-

Die op
zich zelven staan

pus-boom, en zomtyds als een man in zyn

de Boomen gezegt hebben, midden, hebbende leden, die drie voeeischt ons voorig bestek, dat ten lang , en een vinger dik vallen, en
wy over gaan , om van de welker bladeren klein en smal zyn. Wat
Heesters, en Kruiden te spre bloeizel, of Vrugten deze Bamboes draagd,

ge voor; die op zich zelven, en recht o

ver eind staan, en weer andere, die, geer

trent een dye dik, waar oe dg er de Boe-

stammetje hebbende, maarlangs de grond loe Potong, en de Javaausche Bamboezen,
Van de
verscheiAexoot¬
ten van

kruipen.
veel beter dienen, alzoo die veel grooter
Onder de eerste zoort van Heesters Rieten uitleveren, verschillende verder
komen ons de verscheide zoorten van niet veel van de Sammer Bamboes. Ook
Bamboezen voor, die van een groot ge- diend de Brcloe Potong veeltyds tot ma¬

Bamboe

bruik onder den Inlander tot allerley

zen.

diensten zyn. Men ziet ze in de Hortus

Malabaricus I. Deel Fig. 16. onder de

sten van Cora Cora’s, en andere kleine
Vaartuigen, om dat zy hoog, recht, en
taay vallen.

De Java insche Bamboes is wel de gladMen teld van deze Rieten, of Bam- ste , en fraayste van deze drje zoorten
boezen, weer veelerley zoorten , waar van groote Rieten, groeyende ontrent

naam van Ily verbeeld.

van egter deze als de voornaamste be- vyftig voet hoog , hebbende leden die
kend zyn. Boeloe Sammet, Boeloe Po- twee en drie voet lang, als een gemeene
torg, Boeloe Djawa , Boeloe Sowanggi, Pinang-boom van dikte in ’t rond, en on-

Boeloe Badoeri, Boeloe Toey, Boeloe Sero, trent een pink dik van hout zyn.
en de Looleeba.
De
Sa mmet
Bamboes,

en andere
groote

Rieten.

Zy dienen voor al tot Water- en Sa-

De Boeloe Sammet, of Sammet Bam¬ guweer-vaten, om hunne dranken ’er in

boes , is de grootste, die ik kenne, wer- te tyfferen , en de zelve ook op hunne
dende byna als een Calappus-hoom van reizen hier of daar na toe mede te voehoogte, zoo dat hy wel negentig en hon
derd voeten hoog werd. Hy krygt dan

ren.

Men maakt ’er op Java, Bali, Cele-

ook wel de dikte van een matige Calap- bes, en daar men geen Gabba Gabba heeft.
ook
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ook de wanden der Huizen, Heiningen.
Luders, Banken, en meer andere din-
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Het dunste zoort van deze Rieten

werd Looleeba genaamd, zynde veel reg-

gen, van. Het nieuwe uitspruitzel der te stammen by een, die wortels-wyze uit
zeive, ontrent de nieuwe Maan voortko-

mende, en een arm dik, schiet binnen

eene Struik opgroeyen, en al zeer na aan
ons Riet komen; dog zy hebben een
breeder blad, en de Stoel verdeeld zich

een maand wel twaalf voet hoog, en
diend ’t bovenste stuk ’eraf, ontrent een ook in meer zyde-takken, die uit yder
voet lang, wat geweckt en opgekookt, lid veele by een staan.
Hier van zyn veele zoorten, als de wittot het maken van zeer schoone Bamboes
Alsjaar, die, in schyven gesneden, en zoo te, de zwarte, de Bosch-Looleeba, of de

verzonden werd. Men kan ’er anders

quade, de geschilderde , de gestreepte.

ook een lekker Moes van koken.
Men wil, dat de Tabaxir, of Sakar

en de Looleeba van Amaboessoe,die wel de
dikste van allen is.

Bamboes (zynde als een zoort van Poe-

Alle deze zoorten van Looleeba hebben

der-Zuiker) in deze Rieten valt ; dog een groot gebruik onder den Inlander tot
hier te Lande vind men er dat niet in.
het maken van veel werken , alzoo de
Geen harder zoort van Bamboezen ken zelve gespleten, en dan tot veel diensten
ik, als de Boeloe Sowanggi zeer klein en verbezigd werden.
Het is haar Garen, om de Atap mesmal van blad, die agt of tien duim lang,
en een vinger breed vallen. Men heeft
verscheide zoorten van dit Riet. Zy
werden meest tot Draag-stoelen gebruikt.
om dat zy sterk, en licht zyn, en ook
tot vlerken der Cora Cora’s ,masten, enz.
Het jong uitspruitzel, of de Robong

de te naajen , en om ’er byna alles,
’t zy aan hare Fuiken, Korven, Man-

den, enz. mede te binden. Zy dienen,
heel zynde, ook wel tot potten, om ’er
Schild-Padden , en ander Vleesch
in te kooken. Men vind ’er in ’t

der zelve diend mede (gelyk ’t voorige

Bosch ook, daar zeer goed drinkwater

van de Boeloe Djawa) tot spyze, en A¬

in groeid.

t5j40r.

Dit is de Bamboes , die de Amboinec-

Behalven de boomagtige Rieten, zyn
er ook eenige kleiner zoorten.

zen, nog Heidenen zynde, op den Berg

Voor een byzoort van’t Riet kan men

van Soya, by Seri Maboe , en elders,

ook houden de Tongkat Sjeithan, of de

Goddely«e eere plagten aan te doen.

Duivels-Staf, hebbende iet van het Riet,

De Bocloe Badori, of het doornagtig

en ook van de Biezen. Het is een Struik

de andere

Riet, valt zoooog nog dik van stam

van zeven of agt voeten hoog,met

zoorten

niet, als de Boelpe Potong; dog breid zig

veel rechte steelen , van buiten glad,

van Rie

wyder nit. Dit Riet is wel het dikste,

rond, en lang van leden, die wel vier of

hebbende byna niets, dat hol is, en zoo

vyf voet lang, en wel een vinger dik zyn.

hard , dat er de byl op afstuit, en ’t vuur

Van binnen is 'er een stof, byna als de
vies , dog zy valt droog, en draadig.

erschei-

ten.

uitspringt. De zelfs blad komt de Boe¬
loe Sowanggi wel ’t naast. Het diend al

lerbest tot S-vlen, Paalen, Maaten, Kannen, enz

De Boeloe Toey anders ook wel ’t WerpSpiessen-Riet genaamd, schynd wel een

zoort van Witte Loféba te zyn, zynde

Rieten pas van twee vingers dikte, zeer
glad , en byzonder hard. De Inlander

Het blad gelykt wel wat na Galanga,
Curcuma, of Koening.
Dit Riet; gelyk mede ’t Moeras-Rief,
diend , by gebrek van Looleeha, tot de
zelve diensten, waar toe men die anders

gebruikt, gelyk mede tot kleine Larten.

Ook is ’er nog een kleine zoort van

maakt ’er Fluiten , Werp-Spiessen, en Riet, Djodjo in de Moluccos, en van de
ook wel Seros, of Visch-Fuiken van.
Amboineezen Lomhoewan genaamd, welDe Boeloe Sero , of de Fuik-Bam- ke meest gebruikt werd , om pylen
boes , is weer een byzonder zoort, dik- (die pas een pink dik , en noo dunker van Riet, en dichter van Struik, als ner , vallen) van te maaken. Ook werd

de Loleba, ten hoogsten ontrent een arm
dik, dog gemeenelyk vry dunner, korter van leden, als de Loléba, ook smal-

ze gebruikt , om ’er Arap mede te
naayen.

Onder de Heesters heeft men ook ver- Bloemler en bleeker van blad, dat wel tien of scheide fraaye Bloem-gewasschen, fraayegewaf¬
twaalf duim lang valt.

Het eerste uitspruitzel van deze werd
zomtyds wel gegeten, maar valt bitter,

en zoo goed niet als ’t voorige.

Dit Rict werd tot Pagars, Fuiken,

cier-bladeren, en heerlyke Heesters tot de ichen.
Genees-kunde , tot spyze, en tot verscheide nuttige gebruiken dienende. Wat
de Bloem-gewasschen betreft, voor een
van de grootste, schoonste, en sterkste van

en diergelyke werken, meest gebruikt. verw rekend men de Boenga Rays, of de

In China werd ’er ook wel Cbinces papier Feest-bloem.
van gemaakt.

Dit is een Struik, van hoogte als een De Boen¬
FF2
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Rooze-boomtjen; dog het stammetje is en dan wel de Vrugt af, voor al, als men
wel zoo dik, als een kinds arm, graauw

de bladeren van de stok, met de bloem,

van schors, die zappig is, en zich afschil-

en korlen van de Papaja-Vrugt in sterken

len laat. De takjens , die dun en veel azyn wryft, en een zwangere Vrouw

zyn, hangen , wegens de zwaarte der ingeeft.
Onder de Bloemen werd zeer gepre- BoengaBloemen , gemeenelyk neder, zoo dat

zy best over latten geleid werden.
Men heeft roode, en witte, enkelde

zen de Boenga Powan, of de Piramidaal¬Powan.

en dubbelde.

lange halsen tusschen veel roode schub-

bloem, zich in Juli als veel Bloemen met

De roode doet de vertooning van een

ben byeen, hebbende vyf blaadjens, die

uitmuntende schoone en zeer hoog-roode

aan de eene kant open, zich eerst licht-

Roos van de grootste zoort, hebbende

rood, en daar na bloed-rood vertoonen,

vyf groote zwart-gestreepte bladeren, die

komende de eene bloem voor, en de an-

vooraan breed , dog agter wat toeloo-

pende, en geplooid zyn. In ’t midden

dere na zich te openen , doende de vertooning van een fraaye bos by malkande-

ziet men een rood pilaartje met vyf don-

ren. Van de bloem komen met 'er tyd

ker-roode knopjens, als Fluweel, onder platte Beziën met korlen. De zelve
welk men verscheide fnazelen met roode geeft een sterke reuk, en is daarom best,
als zy wat verre af staat.

franje ziet.

Zy staat in een groene kelk van vyf
blaadjes, die wat gestreept zyn.

Zy verschillen in bladeren nietveel van
een; dog de witte heeft lichter groene

Deze Bloem-tros werd mede op de Feesten en Bruiloften gebruikt.

Men zegt, dat zy ook goed is tegen ’t
bloed wateren. De wortel is heerlyk te-

en smaller bladeren; maar hoe schoon al-

gen de Roode Loop. Men wascht de

le deze Bloemen van verw zyn, zoo heb-

jong-geboorene kinderen ook wel met

ben zy dog geen reuk of geur by zich,

ook zyn zy van geen Zaad nog Vrugten
voorzien, en maar gelyk als een zoort
van Malva. Zy sluiten zich ’s avonds
toe, duuren nog wel een dag, maar vallen dan af. Men plantze met stekjens

deze bladeren.

Men heeft ook van deze struik cen

wilde zoort, diens bloem van de tammein gestalte, verw, en gebruik, niet veel
verschild.
Onder de Inlandze Bloemen heeft mer

De Tyd-

er , die dienen, om de tyd van den dag

voort.

Een ongemeen cieraad geeft deze gloe-

bloem.

net te konnen onderscheiden , die daar

jende Bloem in de Tuinen, op de groo- na Boenga Wattoe, de Tyd-Bloem, en Boenga
te Feesten, en Maaltyden, zich altyd Balitsjaja van de Maleyers, na ’t veranderen van hunne verwe , genaamd werd.

tusschen de aangename

Roetoe Roetoe ,

Dahon Poetri, en andere

groente aan de

Van deze heeft men een groote en klci-

Feest-bogen, Kranssen, enz. vertoonende, en alles een groote glans byzetten-

ne, zynde in zich zelven mede een
zoort van Althoa, ofThuin-Malva.

De groote zoort van deze schiet met

de, alzoo het oog van yder een aanstonds
op deze sterk schitterende Bloem valt.

een rechte steel op , twee vingers dik,

en daar door als verheugd werd.

die met met 'er tyd krom buigd , en

Het Gebraad, Pasteyen, Taarten, enz.
werden ’er mede bestoken. De Jonge-

een stam van drie of vier voeten hoog,
en een knie dik werd

lingen, die ter Feest komen, zyn ’er me-

Hier aan komt een groote Bloem van

de opgecierd, en dragen die, als zy danssen, of Tsjakalile en schermutzelen zul-

vyf wyd-geopende bladen, wat wit gestreept, en twec handen breed; dog zon-

len, ter zyden hare ooren, en tusschen

der reuk.

’t hair ingewonden.

De Dragers draagen ze ook wel in de

Op eenen dag krygt zy driederley ver-

wen , zynde ’s morgens sneeuw-wit, ’s

hand, en men maakt ’er kransjes van, middags licht-rood , en ’s avonds roodie men op de Lyken van ongehuwde zen-rood. Na Zons ondergang sluit zy
perzoonen zet.

De roode diend, om ’er de schoenen
zwart, en schoon mede te maken, waar
van de handen dan ook blaauw werden,
dat 'er met Limoen-zap en water weer

afgaat.

Zy heeft ook veel gebruik in de Ge-

nees-kunde. De wortels van de witte

zich, zonder ooit weer open te gaan.

Hoe donkerder weer, hoe langer zy wit
blyft, en hoe sterker Zonneschyn, hoe

eer rood, en hoe sterker van verw zy
werd.

Zy diend tot een byzonder cieraad der

Tuinen, en, daar gedaan hebbende, verzameld men de zelve, en brengt ze na

verkoelen sterk, en dienen tegen Koort¬ huis in een schotel , om de mengeling
zen; de roode, in azyn gewreven, en

en de fraayheid der verwen te zien, hoe¬

ingegeven, zyn goed, om Maand-ston- wel de witte hunne rechte, en de roode
den te doen voortkomen, dryvende nu alleen een uitwerking van de Zon is, gelyk

En GEWASSEN

van AMBOINA.

229

gelyk zy die ook ’s avonds verliest, voor Violet-zwart, en waar in vyf of zes drieal, zoo men die tusschen papier legt.
De moer-stam duurd maar vyf of zes
jaaren, en gaat dan uit, weshalven men

De

Avond.
bloem

kantige leververwige Boontjes zyn
De bladeren van de struik sluiten zich

s avonds , en openen zich ’s morgens.

de zelve uit de hier en daar weer opschie

De bloem houd wel agt dagen, zonder

tende plantjes voortqueken moet.
Dus is ’er nog een Bloem, by den In-

zich, als de voorigen te sluiten , haar

geopenden stand; dog werd met 'er tyd

lander Boenga Malam, de Avond-bloem ge- rood. Zy heeft geen reuk; maar geeft
naamd. Het is een kleinc struik, pas een fraay gezicht, en vercierd de Tui-

cen man hoog en een duim dik, al mede een zoort van Malva.

Deze struik geeft een geele bloem van

nen ongemeen met hunne goud - geele
VerW.

te Moegri-bloem, gaande met mooy we-

Daar is nog een tweede zoort van deze Bloem , die t'eenemaal goud-geel is
zonder iets van ’t roode te hebben, ook

der vast ’s namiddags ten twee, en an-

duurd zy zoo lang niet.

vyf ronde bladeren, ontrent als een groo-

re wel meest ten drie uuren open, hoc-

Zy, word mede veel op de Fee-

danig zy ontrent een uur lang geopene sten , en groote Maaltyden , gebruikt
blyft, buigende zich dan wat agter over. werd , om de Feest-bogen , ’t Bruidsen daar na sluit zy zich weer voor altyd, Ledikant, en de Spyze van de voor- en
gevende naderhand eenige Zaaden in schil-

na-tafel te vercieren. Ook diend ze op

len, waar van men andere Bloemen krygt,
alzoo de Heester pas twee jaaren duurd.

de begraaffenis der jonge Lieden.

Het werd in badingen en stovinge, als
een zoort van Althaea, gebruikt, en men

maakt ’er pynstillende pleisters van.
Daar is nog een kleinder of wilder zoort

van deze Avond-bloem , welkers struik

Men zegt, dat de wortel in andere

Landen een van de felste vergiften is,
hoewel men hier het tegendeel ondervind.

Onder de Bloemen teld men mede de De Boen¬

Boenga Goelong Tsjoesjoe, of de in eenge¬

ja-Goe¬
long

hooger, en duurzaamer is. Deze geeft rolde Bloem, gro-vende aan een krom
Tsjoce¬
een Bloem , wat grooter en geeler, als me struik, die drie of vier voeten hoog joe.
wascht, en ontrent de dikte van een been
de voorige
Zy opend zich pas na de middag, buige krygt, verdeelende zyn ranken gemeenezich ook agter over, blyft tot vyf uuren lyk in drien.
open, en sluit zich dan mede voor altyd.

Deze Bloem heeft een langen hals, ge-

dienende tot ’t zelve gebruik, als de lykende zeer wel na een Narcissus, vervoorige.
De Paau¬
twen-

Kuif

Onder de Bloem-gewasschen moeten
Wy

geenzins de Paauwen-bloem, of de

Paauwen-kuif, vergeten.
Zy groeid aan een stam, die veel dikker, als die van een Rooze-boom, is, en

toonende vyfholle blaadjens als langwerpige schelpjens, die aan de kanten wit,
dog van binnen hoog-geel zyn.
De reuk is sterk en lieffelyk , byna als
die van een Roos, behoudende deze reuk

werd wel zoo dik, als een gemeene Pi-

eenige dagen aan een, vallende eindelyk
af zonder Vrugt te geven , dan zeer

nang-hoom, hebbende een groene schors

zelden.

Van Manilba, een Stad in de Philip- De Mapynsche Eilanden, komt een Bloem, die nilhasche
steelen, tegen een staande, loopen, die men de Manilbasche Bloem, dog op Ba¬ bloem
Aan de opschietende groene rank ziet

men veel steelen, van welke weer dwars-

vol kleine ronde blaadjens, byna als 't tavia de Witte Boenga Raja, noemd.
Tamarinde- of als ons Palm-blad, vallen.

Zy groeid aan een lage struik van vier

welk zich by paaren, vervolgens tegen of vyf voeten hoog, hebbende weinig
malkanderen staande, vertoonen.

en ranke takken, waar aan bladeren van

De Ploem vertoond zich boven, aan vyf duim lang, en anderhalve breed zyn,

’t einde der takjens, goud-geel, dog van die zeer wel na een Persiken-blad gelybinnen rood, werdende na eenige dagen ken. Zy staan twee en twee tegen een,
schoon Vermilioen-rood.

zyn dik, zeer groen, glad, en wat schuins

In ’t midden van de goud-geele Bloem geaderd.
ziet men elf roode lange draaden, met
De Bloem is wit, wat grooter, als een
tien bolletjens aan ’t einde, byeen , heb- Teyloos, of Anjelier, dik van blaadjens,
bende de gedaante van een Paauwen- die omgekruld zyn, en zeer lieffelyk van

kuif, waar na deze Bloem genaamd is. reuk, wat na die zelve bloem trekkende;
Het elfde bolletjen aan deze draaden dog zy is niet sterk van reuk, voor al by
is vry dikker, en daar aan komt een groe-

sterke Zonneschyn niet. Zy geeft geen
Vrugten , diend meest tot cieraad der
Deze Vrugt vertoond zich als een Fuinen , gevende ’s morgens de beste
Turkze Booneen vinger lang, een reuk. De plant geeft witte dikke melk
ne Boon

duim breed, glad, hard, en ryp, byna van zich, die zommige voor schadelyk
FF3
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Vrugt, andere maar alleen Bloemen.

houden. De wortel werd tegen ’t Graveel gebruikt.

De Gajati- Struik geeft mede fraaye

De Gajati-bloem. Bloemen. Daar zyn tweederley zoorten,
de geele, en de zwarte.

Men ziet de Bloem aan ’t uiterste der
takjens tusschen de twce voorste blaad-

jiens, en op yder voetje ziet men drie
Bloemen, als lange naalden, met smalle

Het zwarte is een klein boomtje, een
arm dik, en ook wel dikker, recht, en

lange halzen twee duim lang, die zich,
byna als de Jasmyn-bloem, in vier smalle

de bladen byna als die aan de Tamarinde-

blaadjens openen , van binnen flaauwrood; dog van buiten gloejend-rood, en

boom , of aan de Paauwen-kuif, staan ;

licht-rood van hals zyn.

rank, hebbende veel takjens , waar aan

dog zy zyn langer, smaller, en sluiten
zich mede by duister weder, en met Zons

ondergang ; dog opwaarts , en ’s nagts
byna onder de steel.

De Bloemen zien ’er byna uit, als 't
Boomen-bloeizel, hangende vier of vyf

by een aan een steeltje, zynde eerst zwart,
of Violet van knoppen, die by ’t openen

Zy staan van verre byzonder schoon,

even eens, of men een vuur in zyn volle
vlam zag.

De Vrugt komt ’er naderhand , in de
gedaante van ronde Jenever-Bezien, aan,

groeyende meest 'er altyd eenige byeen.
Daar zyn ’er, die deze struik als een
Oebat Sowanggi, of als een middel tegen

betoovering, gebruiken ; dog andere tevier blaadjens vertoonen , waar van de
bovenste , die de grootste zyn, agter- gen Kolyk, Pleuris, en steeken in de zy-

waards gebogen, van buiten Violet, en van

den.

De Moral, of Boppa-Tiseda-bloem, is De
klein , dog fraay, groeyende aancen Boppa¬
Tsjs da¬
of kleinste blaadje is half wit , en half korte kromme struik, die de dikte van bloeim.
een
mans
been
krygt
hebbende
veel
Violet.
Daar is geen reuk by dezen Boom; dog kromme takken , waar aan de bladeren,

binnen hoog geel, daar de andere licht-

geel en vooraan rood zyn; dog ’t vierde

zy is fraay van verw , gevende met 'er als een Ossc-tong van fatzoen, zonder
tyd lange smalle, blecke, en ter zyden ordre geschikt staan, wel tien of twaalf
wat gestippelde Boonen , pas een stroo-

duim lang, drie of vier duim breed, geel-

halm breed , die vooraan wat omgekromd

groen, slap, glad, en wat neergebogen.

vyf of zes duim lang, en met eenige Zaa
den ’er in voorzien zyn.

De geele Gajati werd maar een struik

Men ziet de witte welriekende kleine

bloemtjens, met hunne vyf blaadjens

drie of vier byeen, aan byzondere steelt-

met weinig ranken, groener van schors,

jens tusschen de bladeren in te voorschyn

dan de voorige, wat langer van blad, en

komen. Wy vertoonen dit zeer klaar

wel dertig paaren aan een rankje, en dus
er van vry meer, dan de voorige voor-

zien, en zich by donker weer, en ’s a-

vonds, mede, als de andere, sluitende.
De Bloem is van fatzoen even eens ;

op Ne. LXXIII.

Het wit en voos merg van deze struik
diend veel, om allerley fraaye Bloemen,
Lofwerk, en Vogeltjes te snyden, die
men verwd met allerley verwen, en dan

dog van buiten geel, vol zwarte spik- op de Feest-dagen gebruikt, om de
kels, Daar komen ook boonen aan, als Throon van de Bruid, Ledckanten,

aan ’t voorige, in de Regen-tyd.

Feest-bogen, enz. te vercieren.

Hier van is nog een andere zoort die
Deze Bloemen dragen de Mooren, en
andere , op de Feest-dagen agter hunne mede zulke witte bloemtjens geeft.
Men heeft op Batavia een Bloem, dic De Ja¬
ooren, en in hun hair gestrengeld.
zy
de Javaansche Lelie noemen, om dat vaansche
Men zegt, dat de bladeren goed tegen

de bol en bloem ’er wat na gelykt.

ven, ongemeen goed zyn, om een koek

vertoonen de zelve op No. LXXIV Ly

voor ’t hert weg te nemen, en om ’t lyf,

is van een goede geur.

als 't er mede gesmeerd werd, te verkoelen.

De
geoeni¬
Djarom

Djarom.

VN

de Hoofd-pyn, en dat de wortels, gewre-

Daar is ook een Bloem , Boenga Djarom- Djarom de Naald-bloem, of de
Vuur-vlammen-bloem, na hunnen rooden

Lelie, en
andere

Sloemen
meer.

Men heeft hier ook kleine Roozeboomtjens , die witte, en bleek-roode
Roosjens geven, die, ’s morgens in ’t
water gezet, van een lieffelyke reuk zyn.
Dus zyn 'er ook Teyloos-struiken met klei-

gloed , genaamd. Zy groeid aan een ne witte en roode Teyloozen.
De Catsjapiri-slruik geeft een fraave
klein boomtjen , van een mans lengte,

een kinds-arm dik, hebbende weinig groote witte bloem van agtien dikke
rechte styve takken, waar aan zich wei- bladeren, zynde aangenaam, en sterk van
nig bladeren vertoonen, die boven hoog-

reuk, groeyende aan een struik, een man

groen, en beneden, geelagtig zyn. De¬ hoog, doch niet dik.
ze staan zommige in reyen, andere weer
in een schuins kruis.

Een van de fraayste en geurigste Bloe-De Tonmen in Indiën is de Tonkinse Moegrikinse
Moegri-

Zommige struiken geven Bloem, en bloem , die zomtyds wel de Siamsege- bloem.
naamd werd.

Zy
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te noemd (zoo pas van ons beschreven)

een arm dik, heeft, welke zich geduurig als mede een bastaard-zoort

dienende

in tweën verdeeld, aan welkers ranken,

meest om Matten te maken

twee tegen een staande, de bladeren zich

en ook een wilde zoort, beide zeer goed

een lage,

mede aan lange steelen twee en twee te-

tot Matten. De Castoeri- of Muscus-

gen een , dog wat ydel, verdeelen, val

Pandang is van ’t zelve gebruik, als de

lende wat breed, met een dikke rib in ’t

midden, en kleine dwars-adertjens.

eerste.

De Ceramsche Pandang geeft Vrugten

De wit-geelagtige Bloemen komen die den Inlander als Boter weet te geaan kroontjes, vyf of zes by een, voort. bruiken.
Zommige zoorten gebruikt de Inlan
vertoonende een kort kelkje op een rond
knopje, dat zich in vyf blaadjens opend, der , om het deeg van hunne gekapte
die agter aan malkanderen vast zyn. Eerst Canari, of van hun Bagea , in deszelfs
zyn zy groenagtig geel, dog werden hoe bladen, tot lange rollen te winden , en
langer hoe geeler na een dag staans, heb- die in ’t vuur hard te braden; hoewel zy
bende van binnen witte fnazelen. Zy

mede tot Matten gebruikt werden, ge-

vertoond zich van grootte, als eenge
meene Anjelier ; maar isheerlyk van reuk

lyk meer andere zoorten van dien.

zynde de beste en grootste zoort van

Daar zyn ’er, die Vrugten geven, die
men koken, en als een Moes of Kruid

Manoor-bloemen, die twee en driedubbeld

eeten kan

Buiten deze Heesters zyn ’er nog an- Heesters
Schoon de Pandang-struik niet onder dere , die, schoon zy juist geen fraaye tot cie-

op een staan.
De Pandang-

struik.

de Bloem-boomen kan geteld werden

Bloemen geven, egter ongemeene fraayt

raad
op de

betrekken wy hem ’er egter toe, om

bladen Lebben, die al mede op de Fee-

Feesten.

dat hy beroemd is wegens de aangenamt
geur van zyn bladen.
Dit is een Heester, waar van veel zoor

ten zyn; dog die alle iets van de Calappus-boom, Ananas-struik, Mangi Manggiboom, en van de Pyn-appel, hebben

sten, Bruiloften, en groote Maaltyden
gebruikt werden, om alles te vercieren.
Van deze zoorte zyn ’er wederom ver

scheide, als de Codiho, een van de heerlykste Planten, die ik kenne, hebbende

De

Tehe¬
Plant.

een fraay geschilderd, en altyd jeugdis
blad, ver-oonende als een gestadige Olean¬
De Stam, die dun, en pas agt of negen voeten hoog is, gelykt wel wat met der-bloeen, gelyk die ook een ongemeen
zyn leden na een jonge Calappus-boom groot gebruik op de Feesten heeft, byna

hebbende zomtyds een kruin, zomtyds
er wel twee of drie.

De bladeren gelyken die van de Ana-

ontrent alles, dat men vercieren wil. Me¬

nigten van zoorten zyn ’er hier van, die
ik onmogelyk in 't byzonder beschryven

nas-struik en’t lange sny-gras boven

kan. Ook is 'er een Chineesche, zeer

by en op malkanderen met heele bosser
gevoegd, hebbende boven een diep-gaan-

fraay van bloem en blad; maar de wor-

de vore, en van onderen een driekantige

scherpe rug, ruim drie of vier voeten

lang, en twee duim breed, meteen lan-

tel is doodelyk, zynde een Oleander gewasch.

Van dit zelve gebruik is mede de
struik, waar aan men de Dahon Poetri

De
Dahon

Poetri.
ge dunne spits, even als een bieze, bezet, of de Princesse-bladeren, heeft, die lang
dog aan welkers kanten kleine scherpe en smal, dog op het groen met een fraaye

dichte doornen staan, en voor al aan de

gecle verw van allerley schoone gedaan-

jonge bladeren , die een heerlyke reuk

te, zoo aardig geteekend zyn, dat zy als

van zich geven.

De wortels vertoonen zich boven de

zoo menigen geelen bloem schynen te ver-

toonen. Men heeft 'er tweederley zoor-

ten van. De breed-bladige, en de smal¬
de Vrugten hebben eenige gelykenis met bladige, en zy geeft ook een geele bloem,
de Pyn-appel. Daar is een Mannetjen en als een Anjelier, dog zonder reuk. Men

grond, als de Mangi- Mangi-wortelen, en

Wyfjen van, dragende beide zekere wel-

gebruikt de bladeren der eerste zoort, om

riekende scheden.

t lyf te wasschen, en om ’t hair een lekkere reuk te geven, waarom zy ook wel
by de kleederen gelegt werden.

Deze struik werd meest gebruikt, om
de welriekende bloem, of, om eigent
lyk te spreken, om de witte bladeren

Van het zelve gebruik op de Feesten, Dahon

gelyk de Codiho, en Dahon Poetri zyn Paendevertoonen, en die gebruikt werden, om ook de Dahon Parada, of de Klater-goudde kleederen een lekkere reuk te geven. bladen, die zeldzaam van teekening in 't
die zich om het bloeizel, of in die schede.

Zy werden ook onder de welriekende O-

midden zyn, alwaar men een breede wit-

lien gemengd, en daar werden Mat-

te vlerk met verscheide uitloopende hoe¬

ten van veelerley zoorten van Pandang

ken en spitzen van de steel af tot aan ’t

struiken gemaakt.

Men neeft een zoort, die men de rech

einde des blads ziet, vertoonende niet als

vuur en vlam, dat op de groene grond
van
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Beri diend om ’t lyf te zuiveren, en te-

van dit blad een aardige en een sterke
vertooning doet. Men heeft 'er ook

gen de Water-zucht, gelyk het Goritablad tegen de Polypus intestinoruin, zyn-

roode lange bloemtjes aan, en wy ver-

de een quaale, die met 'er tyd den buik

to ney dit blad, en de bloem, op No.
LXXV. Ook noemd men deze struik

en alle de inge wanden verteerd.
Onder deze Sruiken, en Heesters, moet

wel Tanggerang. Men mag de Ngassistruik, hier mede wel byvoegen, die van

men de Cajoe Nasi Bezar, of ’t Peerl-

t zelve gebruik op de Bruiloften, als de

hout, de Dahon Sangka, de Ceramse, en

ook de Blind-makende struik, tellen. De¬
Heesters,
Daar zyn ’er weer onder deze Heesters, ze werden gebiuikt , 't eerste tegen de
Sprouw , Schurft, en Koorizen. Het
in de Ge die maar enkel in de Genees-kunde dieCodiho, is.

nees-

kunde
van ge-

bruik.

nen.

tweede diend tot een Tegen-gift, gelyk

Van die zoorte is de Genda-Roessa, die ook de Mongkos-wortel, en de Madori-

heerlyk tegen de Koortze is, als men de struik, die Capoc tot Kussens, uitleverd,
zieken met die bladeren wascht. Daar is en tot geneezing van alle zweeren, en
een Mannerjen, en een Wyfjen van, en puisten. Het derde tegen de Buik Laop;
het laatste werd tot ’t genezen van de t vierde werd gebruikt, om Visschen

te vergeven, zonder dat het de zelve

lammigheid gebruikt.

De gemeene Lagondi is een heerlyk pyn-

hinderd.

stillend middel, en het hout van de zwar-

De Blind-makende-struik is immers zoo

te Lagondi maakt ymand weder jong

gevaarlyk, als de Strand-boom; dog zy

Dit hout is goud weerd, als men ’t nu doet zoo veel schade niet, om dat zy
maar vinden kon, voornamelyk voor al- minder gevonden werd; maar zoo de
mielk ymand in de oogen komt , die
lyd groot gevaar om blind te werden.
De Bongkos Coessoe gebruiken de Inlan- De schors diend, om zwart te verwen,
ders tegen de drooge Lazery, zynde een en ’t hout werd, opeen steen gewreven,
le oude Lieden, die geerne nog eens haar

tyd herleven zouden.

zoort van witte vlckken, waar mede zy tegen deze en gene pynelyke steken geveel geplaagd zyn. Dus diend ’t Cajoe bruikt.

Geen heerlyker wortel, als de Som of

Panoe Panoe, om de vlekken, die de Inlanders veel op de handen, en elders, Ginseng, een Panacea tegen alle quaalen,
die hier mede veel gebruikt werd
hebben, te verdryven.

tegen de Gal, en het Braken, als me-

Onder deze zoort mag men die struik Tsjengke
wel tellen, die men Tijengke Laoet, of Laoet.

de tegen ’t Bort , 't Bloed-spuwen ,

de Zee- Kruid: Nagel , noemd , om

De Oepas Bidji is heerlyk van werking

’t Kolyk, en tegen veel andere quaalen dat het eenigzins na een Nagel-boomtvan dien aard, in zoo verre, dat de In- jen gelykt , voor al met zyn blade-

lander dit voor een van hunne grootste ren , werdende een Boomtien van agt
algemeene Genees-middelen houd.

of tien voeten hoog. Het heeft een

blad, dat voor wat ronder, en dunner,
is heerlyk tegen de Roode Loop; de Ha- als een Nage-blad, en bleeker-groen is,
hebbende de lengte van vyf of zes, en de
moeki tegen Slangen-beeten.
De Roode wortel van’t Eiland Etter,

De Cambang Coening-struik, schoon ook breedte van eenen duim Het heeft Vrugeen fraaye geele Bloem gevende, diend ten als beursjens, veel byeen die de kinmet haar blad meest om ’t lichaam te deren tegen hun hoofd in stukken slaan.
Het hout, met water gewreven , en
smeeren, als mede , om die in te nemen, en daar door den brand der koort- ingenomen, is goed tegen de buik-pyn,
zen te verkoelen.

Tegen schurft gebruiken zy de Dahon
Koerap, de Gendang-Coessoe tot verkoeling in hunne Dranken, en Bobori.

De Ekor Koetsjing, of de Katte-staart,

en meer andere qualen.

Tegen betooveringen gebruiken zy de

Babaloe Boegis, of Katten-bair.

Buiten dat nu veel van deze HeestersHeesters
dus in de Genees-ltunde grooten dienst tot

diend met hare wortels, en bloemen, te- doen, zoo vind men weer andere, die den
gen ’t Bloed-spuwen, en tegen de witte Inlander tot spyze, of tot kleederen, en

nuttighe-

den.

Lazery, of Melaatsheid. De wilde zoort ook wel tot eenige andere nuttigheid, dieis een heerlyk middel tegen de Sprouw , nen. Ook geeft hen de Tsjera MelaHeester een zeer aangename ingepeekelde
Asgang, en de witte Vloed.
Waar de Djarac-plant of de Wonder- Vrugt by hunne spyze, en men kan die

hoom, zynde een en de zelve met de Ri- uit de hand eeten.
cinus, die hier mede valt, tegen diend ,
kan men in Dioscorides , en andere

Tot spys der Inlanders diend het Da-

hon Tijoesjoc Rambot, of 't Hairstekers-

blad, dat zy by Visch koken, om er een
Kruid kundige, nazien.
Cajoe Lanaac, of ’t Egels-hout, is heer- rhynsche smaak aan te geven. Ook geeft

lyk tegen de Buik-pyn.

de Roecam, een zoort van Hagedoorn, een
lek-

spyze

en andere

En GEWASSEN van AMBOINA.
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sekkere Vrugt, die zoet is, waar toe zy

zy gebruiken deze bladeren tot hunne

meest diend.

kommen; behalven dat zy ook wel tot

De jonge bladeren van Cajoe Aier, met andere diensten gebruikt werden, en al
Visch of Vleesch gekookt, dienen den mede veel nuttigheid in de Genees-kunde hebben, om ’t water en zweet uit
Inlander tot een lelcker Moes-kruid, behalven dat ook de beziën, en bladeren,
en af te dryven, en om ymand verlichbyzonder goed en verkoelende tegen de

ting tegen ’t Graveel, en alle pyn in de

Koortzen zyn. Ook is ’t hout bloed-stel-

Nieren, te geven.

pend, heerlyk tegen Bloed-vinnen, of

De bladeren zyn goed, om ze tot een

Puisten, en tot het genezen van alle ver-

Moes-kruid met Calappus-Melk te koken,

sche wonden. Deze uitwerkingen heeft

hoewel zy ook wel raauw tot Visch, en
Bacassam, gegeten werden.

men van ’t Wyfjen ; dog de wortel van
't Mannetjen diend ook om de Saguweer

De derde zoort diend alleen tot cieraad

goed te maken, en de zelve tegen ’t

in de Tuinen, en tot eenige diergelyke

schielyk zuur werden te bewaren. Des-

zelfs wortels zyn mede zeer goed tegen

nuttigheden in de Genees-kunde , waar
toe de eerste dienstig is, zynde ook een

alle zweeren en zelfs tegen de Ambon-

heerlyk middel tegen ’t Bloed-wateren.

sche Pokken, om die te doen voor den

Dus gaf hen de goedertieren Schep-

Heesters

dag komen.

per niet alleen spys, drank , en genees- tot klee-

Cajoe Lorat diend hem, om zyn drank
een rynschen smaak te geven, en Loessa

niddelen , onder deze Heesters, maar deren.
ook Struiken, die bequaam zyn, om ’er

Radja, om zyn drank bitter te maken

tlecderen van te maken.

behalven dat het ook een heerlyk middel

is tegen alle quaalen.

De Kattoen-Struik, diend hier toe voor

Het Kaymans-blad diend den Inlander

mede valt, en geen beschryving noodig

al mede en voor al de klein-bladige

heeft, alzoo dat reeds genoeg door andere gedaan, en die in Europa genoeg be-

zoort, om de bladen by hunne Visch,
-anari, en Bacassam, raauw te eeten.

Aldus dienen de bladen van zeker Wa-

ter-bout, by den Amboinees Aywayl , en

by andere, Lassi-hout genaamd, al mede

De

namelyk, gantsch Indien door, die hier KattoenStruik.

kend is. Zy valt hier zomtyds tien of

twaalf voet hoog van stam; daar zy ander in Azien, in Hindostan, en elders ,
pas twee of drie voet hoog werd, hoedanig ik die op Batavia gezien hebbe.

voor cen Moes-kruid , ’t geen zy by
haar Wawo (of die Zee-Wormen, diemen

Men ziet ze levendig door de Heer Nieuw-

in April aan de kant of de zoom der Zet

hof in zyn Gezantschap na Cbina fol. 125.

eenige dagen verneemd) gebruiken, er

afgebeeld.

in een Bamboes koken.

Het is te verwonderen, dat zulk een

Dus kookt men de raauwe Vrugten

kleine Plant zoo grooten overvloed van

van de Bosch- of de wilde Blimbing by

geven. Ook legt men de half rype wel

Indiaansche Lywaten uitleverd, zynde
deze Wol als t Vlas der Indiaanen, waar
van zy zoo veel fraave, konstige, grove,

in de pekel, die dan byna als ingelegde

en fyne kleeden maken , behalven dat

Visch, om ’er een rynsche smaak aan te

Vonkommertjes smaken.

Om nu hunne spyzen op te konnen
scheppen, zoo heeft hen God ook bla-

den, verbeeldende als kommen, of kop-

leze Struik veel nuttigheden in de Genees-kunde geeft , die echter hier zoo

wel niet bekend zyn, als by de Kruidkundigen in Europa.

de, gegeven. De Inlander gebruikt ze

Dit Gewasch schynd my ook toe de
fraaye Lywaaten der Ouden, die uit Op-

De

om hunne Papedo, of Bry, er in te

per-Egypten , Arabien, of uit het Roode

Dahon

doen, en noemen die daarom Papedo-bla-

Meir quamen, uitgeleverd te hebben.

pen, en by hen dat gebruik ook hebben-

Papedo.

Dit mogt alleen by de Egyptische Prie-

deren

Men heeft 'er drie byzondere zoorten

sters, en Lieden van den eersten Rang, ge-

Hoedanig het blad is, en dat het een

dragen werden, zynde ’t zelve dat de
Hebreen wo Scheesch noemen , en waar

holle kom vertoond, als ook dat de eer-

mede Jozeph Gen. xlI. 42. by zyne ver-

ste zoort van deze Struiken zomtyds

heffing gekleed wierd

Vrugten geeft , konnen wy op No

Hier van is nog een andere zoort, die
grooter van blad, dan de gemeene Kar-

van.

LXXVI zien.

Zommige van deze holle donker-groe- toen- Stiuik, is, dierende tot 't zelve gene bladen zyn zoo groot, dat zy wel een bruik, behalven dat de bladeren gekookt,
lan waters houden , vertoonende :ich

en gegeten werden

boven aan de struik , die tien of twaalf

Daar is nog een derde zoort, Duivels-

voeten hoog is, en de dikte van een mans

Kattoen genaamd, om dat de Vrugten de
gedaante van ’t Kattoen hebben; maar

been heeft.

Nooit eet de Inlander dezen Bry, of om dat ’er niet (dan, om zoo te spreeIII. DEEL.

Gg

ken,
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ken, een geest, die de Inlanders, Han- om hunne Netten zwart te verwen, en
toe noemen) in is.

De Baliers gebruiken de bast, om ’er

Garen af te maken, leggende die eerst

tegen 't Zee-water duurzaam, en sterk
te maken.

De Sappan-Struik diend hen mede, om

eenige tyd in de modder te rotten, waar alles een fraaye roode verw te geven ,
na zy 'er de buitenste huid afschrappen, waar toe ’t niet alleen door gantsch Inen van de bast draaden maken. Ook diën; maar zelf tot in Europa vervoerd
diend de Malowassi-struik den Inlander werd, behalven dat ’t hen ook diend ,

om ’er Garen af te maken, gelyk de bla- om de nagels in al hunne Vaartuigen ’er
deren van de Kaymans Ananas-struik, om van te maken, alzoo ’t zeer hard is, en
Garen tot Visch-lynen, en de wortel te- tegen ’t zout-water stand houd.
gen de Bloed-gang goed is.
Kleederen van
basten

van boo
men.

Eindelyk hebben zy van 't Soeggi-hout

Aldus valt 'er op Hoewamohel, en Noes-

niet alleen haar gebruik, om ’er palen en
salaoet, mede een bast van zekere Struik, staken tot Paggers, en Heiningen rondom
van welke de Inlanders fraaye kleederen hunne Tuinen van te maken; maar zy
die wonderlyk wel na zwart Turks Greyn hebben ook een Heester, Dahon Soedoe

gelyken, maken, behalven dat 'er op die Soedoe genaamd, die ongemeen goed is,
zelve Eilanden, en op Celebes, nog ande-

De

Dahon-

om ’er heggen van te maken. Wat voorSoedoe

re Struiken zyn, Woo, en Mala ge- een Gewasch dit is, kan men op Ne SoedoeStruik.
naamd , van welke fraaye kleedjens be¬ LXXVIII. zien.
Daar is nog een andere, Patal Toe¬
reid werden.
Cencie
Poera¬

korls, tot
beroo¬

king der

Daar is ook een Struik Genda Poera

lang, of Been-breeker genaamd, van des-

genaamd , die zeer welriekende korlen zelfs zoort, zynde hecrlyk tegen beenneeft, welk sterk na Muscus rieken, en en¬ breuken, en om die, als men ’er de gekel maar dienen, om de kleederen een

wrevene schorsse oplegt, te geneczen.

kleede-

aangename reuk te geven, alzoo men die

Men heeft echter nog een andere S:uik,

ren.

brand, en de kleederen daar mede be-

die daar toe wel zoo goed, en zeer fris

rookt.

van blad is , die ook zeer veel op Ba-

Zyn nu hunne kleederen vuil gewor- tavia daar toe gebruikt werd.
den, zy hebben ook een schors, die hen
een zoort van Zeep geeft, om de zelve

Men noemd die Carendang, of Caren

De Ca-

da, zynde een dicht gebladerde docrn-rendang.

schoon te maken , hoewel zy meest tot agtige Struik, gelyk wy de aftcekening

het wasschen van ’t hoofd en ’t lyf gebruikt werd.
De

Dahon

Lacca.

De Dahon Lacca, anders met de naam

er van op No. LXXIX. zeer net vertoonen.

Ook heeft men nog een doornige Struik

van Cyprus, of het Alcanna-blad bekend,

op Batavia , Bangian Laki Laki ge-

diend hen, om hunne nagels rood te ma¬

naand, die zeer bequaam tot Heggen is,

ken, en om hen op te cieren, waar toe om dat zy vry lange doornen, en dichte
het de Egyptize, Turkze, en veel ande- bladeren , die twee en twee tegen een
re Vrouwen, zoo in Europa, als in A- staan, heeft.
Onder de Heesters, die op zich zelveDe Liku¬
ziën, al van ouds her plegen te gebruiken.
Heesters
tot veel
andere

zaaken
nut.

Zoo hebben zy ook veel Heesters, die

hier staan , is ook de Likuwala , diens wala.

hen of maar enkel brandhout (gelyk stam een vadem hoog is, en een arm dik
de Roode Biroerong) of koolhout , voor
de Goud-Smids, en andere geven , van
boedanige zoorten ’er een Lalay genaamd,
en nog een andere, tot het polysten van

werd, hebbende leden als de wilde Pinang-hoom, en zich in zes takken verdee-

lende , die vyf of zes vadem lang zyn.
Hy bloeid in zyn ouderdom. Zyn blad
Kisten, en Kassen dienen, waar toe de diend ten deele tot Bongkos-bladen, om

bladen van de Ampelas-Struik gebruikt hun Tabak ’er uit te rooken, ten deele
werden, zonder dat deze Struik ergens om andere Vrugten ’er in te winden.
Wy geven ’er hier een teekening van

anders toe diend. Wy vertoonen dit blad
op Ne. LXXVII.

De Roessoe-schors diend de Vifschers,

op Ne. LXXIX.
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AGTSTE HOOFDSTUK.

Ruipende Heesters, en Bosch-Touwen. De Dahon Lidah Lidah. Tali Boe¬

K bot. De Zee-Boon-Plant. Tali Gnemon. Gnemon-Tali. Tali Api. Spece-

ryagtige Bosch-Touwen. Cajoe Lacca. Coedrang. De Camoeneng. Het Cajoe
Rapat. De Poelasari. De Tuba Bidji, enz. De Gamat. De Soelamoe Tali. Sirih Talang. Tsjabe Hoetan, enz. Tali Sirih-Pelo Tsjedangan. De Boenga Manoor. Boenga Gambir. Boenga Biroc. De Saga-Heester. De Dahon Gatah
Gambir, enz. De Tali Morea. Tali Bacompol. Tali Sasawi. De Tapanawa.

De Tali Boeton. De Paria Laoet. De Sajor Pepe. De Solulo-Plant. De Tali

Pieffang. De Woit Besaar. De Woit Kitsjil. De Koene Kekoc. De Klitsji-

Struik. De Gonde Struik. De Kati Kati Kitsjil. De Gongay. De Rotang Calappa. Rotang Hitam. Rotang Poeteh Rotang Toeni. Rotang Djava. Rotang Djer-

nang. Rotang Tsjavoni. Rotang Asam. Rotang Salac. Rotang Hoetan. De
Dahon Gindi. De Oedani.

Heesters, die voort-kruipen, of BoschTouwen zyn.

te Zee-boom groeid, is mede een zoort Boonvan Bosch-Touw, verspreidende zomtydsPlant.
zich zelven zeer wyd uit, en werdende

Kruipen- ven
de Hec-

sters ,

en

BoschTouwen.

De
Dahon

Ehalven de voornoemde op zich ten naasten by wel zoo dik, als de Dazelven staande Heesters, die dunne, en ook dikke stammen heb-

Bben, zyn 'er, die maar gewoon

hon Lidab Lidab.

Men plagt van de Boonen, daar aan

groeyende, wel eer doosjes te maken,en
zyn ergens langs te kruipen, en die in Europa met Zilver, enz. te beslaan.
gemeenelyk de naam van Bosch-Touwen Men gebruikt die, jong of half ryp, om
’t hoofd te wasschen. Andere braden
draagen.
Onder deze is het dikste , dat ik ken- en eeten die ; ook zyn ’er, die de blane, de Dahon Lidab Lidab, of het Ton¬ den als een
gen-blad, om dat het blad byna als eer stoven.

Lidan

Lidah.

Tong van gedaante is. Dit touw valt

Moes-kruid, of als Spenagie,

Men heeft een roode zoort van deze

wel cen mans been dik , loopende met

Boonen , die zeer fraaye bladen geeft ;

wonderlyke en menigvuldige bogten wel

dog die verder nog weinig bekend is.

een Snaphaans schoot, en verder, henen,

Dus is 'er een zoort, waar van zommige Boonen zwart, en andere gespik-

werdende zomtyds wel een dye dik, en
ook wel dikker. Het zelve werd zom-

keld zyn, groeyende al mede aan zoo een
tyds in stukken gesneden, en in plaats Touw; dog alle deze Boonen zyn schavan ’t Sesoot gebruikt, om de Saguweer delyk om ze te eeten.
bitter te maken. Men gebruikt de geHet Gnemon-Touw, is mede een beer Talikookrc bladen tegen de Koorts , en men

dik , gevende een Vrugt, diens korlsGnemon.

wascht 'er zich dan mede.

men in tyden van nood, na dat zy schoon

Wy vertoonen dit Touw, met zyn

gemaakt zyn, eeten kan. Men gebruikt

blad, op No. LXXXI.

Tali Boe¬
bok.

de ranken, die pas een vinger dik zyn,
Het tweede Bosch-Touw, ook een even als ’t voorig beschreven vier-strenbeen dik, is de Tali Boehot, of ’t Visch- gig Bobber-TouwDe Gnemon Tali, of de Touw-Gremon, Ctemen
korven-Touw, by de Visschers gebruikelyk, om hunne Bobbers en Visch-kor¬ een ander touw, valt pas een arm dik- Tali.
ven daar mede in Zee te laten zinken.

gevende veel Vrugten byeen aan groote

Het valt zoo lang niet, als het voorige,

trossen, gelykende wel na de half was-

en ’t heeft een blad, byna als de Ling- schen Gnemon, die met 'er tyd rood werd,
goa-bladeren.

Daar is nog een tweede zoort van dit

waar van men de binnenste korl geroost
zynde, eet.

Tali Api, of ’t Vaur-Toucw , is nietTali ApI.
Bobbers-Touw; maar dat altyd uit vier
strengen bestaat, meest aan een vastge groot; maar heeft twee zoorten, het
groeid. Men gebruikt deze buigzaame gladde, of ’t scherpe. Het valt pas een
touwen tot de Visch-korven, Anker- pink dik, en diend meest tot het binden
De Zee-

touwen der Cora Cora’s, en tot de TrekNetten

der Fuiken, Visch-koryen, als mede van

De Plant, waar aan de bekende groo-

Dus is 'er nog een biesagtig Touw,

de Cora Cora-vlerken.

Gg 2
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dat zeer veel tot Sero’s en Fuiken ge- bruikt, om een lieffelyken geur aan de
kleederen te geven , behalven dat men

bruikt, en Tali Racoe Sero genaamd werd,
zynde zeer taay, en zoo duurzaam in ’t

die ook onder andere houten en bloemen,

en onder ryst en water, mengt, dienenMen vind’er onder deze Bosch-Touwen de verder tot witte koekjens, daar men

Zee-water, als Rotang.
Speceryagiige

Touwen.

Cage¬

Lacca.

die een speceryagtige geur van zich ver-

gewoon is ’t lyf mede te wasschen, om

het te verkoelen, en geur 'er aan te
bour, dat donker bruin van verw is, en geven. Het hout zelfs diend ook tot
spreiden. Van deze zoort is 't Lacca-

iet speceryagtigs van zich verspreid. Het verkoeling; maar daar is een bastaardhout deszelts werd tot reukwerk op Ja- zoort , die men met deze niet vermengen moet , alzoo die na deze in geur
va verkogt.

niet en gelykt, behalven dat het touw
van de bastaard-zoort ook wel zoo glad,

Daar is een andere wilde zoort, Tali-

Carbauw, of t Koeyen-Touw, genaamd.

die geen geur heeft, en deze naam draagd,

en zoo rond is.

om dat de Koeyen geerne die jonge bladen ceten. Hier van vlegten de Baliers
Coe¬

drang.

De Juba Bidji is een zoort van Hee-

De Tub.

wel Heiningen, en Heggen.
De Coedrang, een Heester, hebbende

sters, waar aan kleine Beziën, of Noot- Bidji, enz.
jens, groeyen, by onze Kruid-kenners
Cucculi Indici genaamd , dienende hier

mede doornen als de Limoen-hoom, en bla-

emkelyk, om ’er Visschen, en Vogelen
mede te vergeven, en waar mede ook ge-

den, die wat na de Citroen-bladen trek
ken, diend den Amboinees meest om geel meenelyk de Paradys-l’ogelen meest geen groen te verwen , ’t eerste van zich vangen werden. Wy geven een aftecke-

zelven, en ’t ander by geval, dat de Ver- ning van deze Plant op No. LXXXII.
wers in Amboina weten.
De Camcetere

De Camneneng-struik , waar van twee
zoorten zyn, ’t Javaansche, en ’t Ambon¬

Zoo heeft men nog een ander Gewasch,
Tuba Akar, of de Wortel-Tuba, genaamd,
al mede tot het zelve gebruik met hare

gestampte zwarte wortelen dienende, gePalm-bout gelyken ; dog 't laatste heeft lyk mede den Tuba Coening, of de Geele

sche , wil met zyn hout wel wat na 't

meer overeerrkomst met Cajoe Lacca, heb

Tuba, hoewel die ook in de Genees-kun-

de, als de Rhabarbar, gebruikt werd.
De
Dus heeft men ook een touwagtige
staande uit verscheide srammen by een;
Gamat.
dog 't Javaansch werd een fraay boomtjen. Heester, Gamat genaamd , die van een
bende een stam ontrent een been dik, be¬

Dit hout (voor al ’t kruipende geslagt)
werd veel tot Klossen, Stoelen, Kris-

zeer goeden dienst is, om ’t uitvallen van

t hair te beletten, hoewel zy ook tegen

hegten, Scheden, alzoo ’t fraay gevlamd de Milt-ziekte, en meer andere quaalen,
is, gebruikt. Ook hebben de bladeren gebruikt werd.

Onder de Touw-gewasschen geeft deDe Soe¬
van dit Gewasch haar gebruik in de GeInlander
zeer hoog op van de Soelamoe lamoe
nees-kunde tegen de lammigheid, een
korten adem, zware borst, enz.
Het
Cage¬

Rapat.

Tali, een Plant, die zeer wel na de wil-

Het Cajoe Rapat, of het dicht-weer toe- de Sirib gelykt; dog die krygt nooit zoo
sluitend-hout, is een Kruip-Heester, diens een dikke stam. Zy is van een algemeitakken ontrent een vinger dik zyn, en

me nuttigheid, en voor al zeer heerlyk

uit welke een zekere melk, die zeer kleeft,

tegen alle gezwellen.

zoo ras men ’er in kapt, loopen komt

Men heeft buiten dien nog meer ge- Srih

Ta¬

lang.
Deze schorsse werd by deze en gene sdagten van de wilde Sirih, waar onder de

listige Vrouwen gebruikt, om een jonge Sirib falang geteid werd, hebbende een
Dochter, die haren Maagdom reeds quyt streng van een duim dik , dog grooter
geraakt is, weer in haar geheel, en in van blad , dan ’t voorige. Den Inlander
haren voorigen staat te herstellen. De gebruikr dit hout, als een heilzaam midbladen werden ook wel als een Moes¬

del tegen hare ingebeelde Tooveryen, en

kruid, of als Salade, gegeten. Men pryst betooveringen De bladeren zyn ook
die schors ook tegen de Bloed-loop; dog goed tegen hoofdpyn ; dog ontrent yVrouwen , die ter goeder naam staan, mand, die niets schort, zullen zy geen

hebben deze schors niet geerne, met we-

werking hebben, en niet sterk trekken,

gelyk zy anders doen.
De wilae lange Peper (een derde zoort Tsjabe
schoon zy nog zoo zuiver mogten zyn,
by de quaadaardige daar door veel lyden, van wilde Boom-Sirih) by den Inlander Hoetam,
ten van andere in huis, alzoo haar cere,

en redenen tot quaad-spreken, of ten Tsjabe Hoetan genaamd, gelykt in bla- enz.
minsten tot gedagten ten quade geven den, en Vrugten, wel wat, maar geenzoude.

De Poe¬
lasari.

Men heeft hier ook een Bosch-Touw,

zins in smaak daar na. Dit is mede een
Touw-Heester, een zwaren arm, en zom-

Poelasari genaamd , diens schorsse een tyds wel een been, dik, gelykende by-

zeer aangenaame reuk geeft. Zy valt

wit en zagt, en werd in bondelkens ge-

zonder wel na 't Soelamoe Tali, hoewel

er in zich zelven nog veel onderscheid
tusschen is.

Dis
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Dit dik touw, doorgekapt, diend den ter rond toeloopende, ook zyn zy een
Inlander, in ’t Bosch en van water ont-

vinger lang, en matig breed.

zet zynde, meest voor den dorst, alzoo
er zeer veel, en redelyk goed water (im-

terste takjens met hun drien, of ook wel

mers in tyd van nood) in is.

vyf by een, eerst witte knoppen, zynde

De schors werd ook gebruikt, om, ge-

kneust en met water gemengd, er de

De bloemen vertoonen zich aan de ui-

kort van hals, en zeer wel na de geopende Orangie-bloessem gelykende. Zy riekt

kleederen in te wasschen, en om aan de

byzonder aangenaam, en byna als de e-

zelve een goeden geur te geven
Wy verroonen een rank deszelfs met

vengemelde bloessem ; dog zy gaat na

de bladeren op No. LXXXIII.

Zons ondergang (gelyk meer andere bloe-

men; eerst open, blyvende zoo die gant-

Daar is nog een tweede zoort, die vry
beter na de lange Peper zweemd; maar

deszelfs touw is pas een duim dik.
Daar is nog een andere boomagtige Sirib, Lada Andjing, of Honden- Peper, ge-

schen nacht, en dag 'er aan, en dan valt

zy af, zonder Vrugt te geven

Wy hebben bevorens diergelyken
bloem, dog die wel vier, vyf, en zeven dubbeld werd, onder de naam van

de Tonkinse Moegri, of Manoor-bloem be¬
dikte ; dog deze heeft tot nog toe by schreven, dragende veel trager, als denaamd, dun en pas een grove vinger van

den Inlander geen gebruik.
O¬

Tali S¬
rih.

ze, hoewel zy anders in blad , en verw

Daar is een zoort van touw , Tali Si-

7ib of Sirib-touw, genaamd , dat van

blad wel wat na een Sirih-blaa

gelykt

hoewel het in der daad zeer veel daar van
verschild.

Het Touw zelf heeft wel de dikte van
een kinds-arm, en loopt zoo tegen andere boomen op. Het heeft een bittere
fchors, en dit is al mede een Oebat So-

wanggi of een middel tegen de betoovering

steden, en in hare kleederen te strooyen,
om ’er de geur van deze bloem in te brengen, ten welken einde zy gestrengeld

en alle dag verkogt werden, zynde dit
een van de fraayste geschenken , die een

Vrugt

deze Bloem-knop hadden, en die de In-

Kolyk gebruikt werden, zynde ook zeer
goed om slappe en lamagtige knyen, als

men er de gestoote wortels oplegt, te
versterken.

Tsjedan-

Zy diend de jonge Juffers, om ze in't
hair te strengelen, of agter de ooren te
dragen, als mede om ze op hare slaap-

jong Heer aan een jonge Juffer doen kan
Men heeft nu en dan aan deze Struik

Men heeft ’er nog een tweede zoort

gan.

reuk is

daar dog den Inlander vol van is.
Wy vertoonen een rank deszelfs op
No. LXXXIV. met hare bloessem, en

van, diens wortels met Pinang tegen't

Pelo

even eens, en nog wel zoo sterk van

Onder deze Heesters heeft men ’er ook
verscheide , die fraaye bloemen geven
van welke de Pelo Tijedanoan zeer gezogt werd, gelyk zy de Vrouwen ook

diend, om ze in ’t hair te dragen. Zy
elykt wel wat na de witte Syringa, krygende een stam, die wel een arm bene
den dik is , dog die zich ten eersten in
dunner ranken verdeeld , hebbende een

steentjes gevonden, die de gedaante van

landers de Mistica Manoor, of de Manoorsteen, noemen

De Gambir-bloem is de zelve byna, alsBoengde witte Jasmyn-bloem, dienende al me- Ceemae
de om ’t hair der jonge Juffers te vercie-

ren. Van de zelve is nog een wilde of
Strand-zoort.

De Bloem werd by andere ook wel
Boenga Tahi Ajam, dat is, de HoenderStronts-bloem, genaamd, van welke wonderlyke benaming ik egter geen reden
wete, en nog minder grond ’er toe daar
in vinde. Nu en dan heeft men hier van
ook Vrugten gezien.
De Gambir Laoet, een zoort van Jas

zeer dicht lof, dat wel vier of vyf duim myn-bloemen gevende, is een heerlyk midlang, en ontrent half zoo breed valt, waar
del tegen alle schadelyke gegetene Vifom zy ook zeer veel diend, om over een schen, Krabben, enz. wanneer men de

wagen te loopen, ten einde men onder
deszelfs lommer zou konnen zitten. De
bloemen hebben wel cenige gedaante na

De

BoengManoor.

korls ’er tegen inneemd.

Daar is nog een Bloem, die aan een Boenga
Bosch-Touw van de zelve dikte byna, als Biroe.

de Jasmyn-bloem, dog vallen korter van

de Boenga Manoor; grocid. De Portuge-

hals, bestaande uit vyf geelagtige blaadjens, en meest na versche ryst riekende

zen noemen die Foela Kricqua. De Inlan-

der noemd die eigentlyk Boenga Calinter

De Manoor-bloem, een van de fraayste
Indiaansche bloemen, groeid mede aan

sive Flos Clitoridis) en ook wel Boenga

twee tegen een, spitsagtig voor, en ag-

vryft, zoo kan men ’er eenigzins wit

Nasi, of de Ryst-bloem, om dat hy de
een houtagtige struik, die ten deele op gekookte Ryst daar mede verwd. De
staat, en ten deele langs de grond kruipt. bloem is als een hoog-blaauw klokje, dat
Zy valt aan ranken, die ontrent een vin- van binnen licht geel, en wat gestreept
ger dik zyn. De bladeren staan twee en is. Als men deze met Azyn en water

Gg3
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linnen blaauw mede verwen, dog 't ver- sar by hunnen Visch gekookt, om ’er een
gaat met 'er tyd zeer licht.

De Saga.

De Saga-Heester valt wel zoo dik , en
taay van Touw, als de voorige, dienende de Inlander meest tegen gezwellen, en

andere ongemakken in de keel. De roode korlen of boontjes, werden in’t ge-

De Da¬
hon-Ga¬

rhynschheid aan te geven. Men zegt,

dat de wortel van ’t Wyfien best is, om
wonden en zweeren te genezen, ja zelf
om kogels uit de wonden te trekken
De Tali Bacompol, of ’t zamen-gerold Tali Ba¬

compol.

Touw, is een zeer verwerde struik, wel

wigt van Goud en Zilver gebruikt, waar

cen arm dik beneden, verdeelende zich

van de vier en twintig sof, zoo zy groot

ten eersten in veel ranken. Zy diend den

zyn, een en twintig) een Maas, of on-

Inlander voornamelyk tot verkoeling.

trent een Hollandsche Drachma, doen ,

Ook kan hy de jonge bladeren eeten; dat

van welke ’er tien in een Tayil gaan, die

de Koebeesten mede geerne doen, zoo

dat men ’er wel oppassen moet, wil men
vier gulden in waarde doet.
Onder de kruipende Gewasschen, teld die hebben, alzoo zy 'er anders ontrent
men ook het Gatab Gambir-blad dat zich komen, en die ten eersten opeeten.

tah Gam

met lange ranken, even als de Wyngaard.

oir, enz.

uitbreid, hebbende tweederley zoorten,

van welke de eene breede , de andere
smalle bladeren heeft.

Daar is nog een andere zoort van deze
Struik, die t Roode ’t zamen-gerold Touw
genaamd werd; dog zy wascht hooger
op,breidende zich met zyn taaye ranken

Het breed-bladige, dat ’t Wyfjen is,

zeer verre uit. De Inlander kookc deze

valt ontrent twee duim dik van stam,

bladeren als Moes, en eet ze, hoedanig
zy de bladeren van de Oeta Mina , of
Vette Moes-Struik, mede gebruiken;en

verschillende van ’t ander meest in blad,

hebbende ’t eerste veel smalle en langhalzige witte bloemen, byna als de Jasmyn.

ook die van de Oeta Pela, of van de Sa-

en ’t laatste zulke Paersche bloemtijens,
dog zonder reuk, daar de breed-bladige

jor Baguwala, met Calappus- Melk gekookt. Tali SasaDe rali Sasawi, of het Mostaard-Touw VI.

bloemtjens als Caneel-Olie rieken.

wascht ook aan een voortkruipende struik,
hebbende een stam, een arm dik, die wit

De bladeren van de eerste zoort eet
men met Pinang, dienende mede om roo-

van schors is. Debladeren, die wel zeven

de lippen, en een zuivere mond te maken
Zy zyn ook goed tegen de Sprouw. De

ofacht duim lang, en drie breed zyn, smaa-

tweede zoort diend in’t Bosch alleen tot

dorst lessching , alzoo er veel water in

appen tegenSteen-puisten, Bloed-vinnen,
en op allerley wonden, die zy doorgaans

valt.

zeer wel genezen. Ook is die wortel

Dit is echter een geheele andere Plant,

ken wat na Mostaart, dienende meest tot

goed, als men van eenige vergiftige Visch

dan die, van welke de Gatab-Gambir ge

gegeten heeft, of ’er van gesteken is, 't
zy men die uiterlyk, of inwendig gebruikt.De Tapa¬
De Tapanawa, van welke een groote, nawa.
Men heeft nog een andere diergelyke
Struik, die met zyn takken zich wel en een kleine zoort is, diend den Inlander
maakt werd.

uitbreid, dog gemeenelyk met twee der als een bind-touw, om alles vast te mazelve, en wel meer, tegen malkanderen ken, gelyk mede het Boetons Touw, dat De Tall
aan staat. De Inianders noemen deze hier van Boeton gebragt is, en dat wy op Boeton,
Dahon Gatah-Gambir Babôeloe, of de ruiNo. LXXXVI. met zyne Vrugtiensverge Gatab-Gambir-bladen. Zy valt wel
een arm dik, hebbende ’t dikste ’er van

Moyen

De Paria, of Papari-Laoet, dat is, het DeParia

zomtyds van binnen in mede veel water.

Zee-Bitter, is een dunne langs de grond Laoet,

Men ziet 'er ook geel en witte bloem-

voortkruipende Struik, diens jonge bladeren raauw gegeten, voor zeer aan-

kens aan, dog zy hebben geen reuk.
De Tali

toonen.

Onder de Struiken , die zomtyds op genaam gehouden werden, alzoo zy een
zich zelven staan, en zomtyds tegen een ziltige bittere smaak hebben. De schors,
Boom oploopen, teld men de Tali Mo¬ cakken, en wortei in water gewreven
réa, of net Aal’s-touw mede. Men heefi
verstrekken den Inlander voor goede zeep,
'er een Mannetien en Wyfjen van. Zy m hun linnen te wasschen.

werden zoo genaamd, om dat zy onder de
schil zoo glad als een Aal zyn.
Het eerste werd een struik van vee

stammen by een, yder ontrent een duim

Onder de slinger-gewasschen teld menDe Sajor
ook de Sajor Pépe, hebbende een stam,

intrent twee vingeren dik, waar van een
kleine, en een groote zoort is

dik, en zich zoo van de wortel verhef-

Deze verschillen in groote van bladeren; dog de bladen van de smal-bladige,
Het Wysjen valt gladder, dunner en of de kleine zoort, dienen den Amboinees
minder van ranken. Zy geven beide meest, om ze raauw by hunne Canari,

fende.

bloem en Vrugt. Wy vertoonen een af-

Zagoe, en Bacassam, te eeten.

teekening van ’t Wyfjen op No. LXXXV.

Zy zyn in ’t eerst wel wat bitter, doch

De bladeren werden by die van Macas¬

daar na zoet. Zy werden ook wel by Visch
gekookt, en zoo gegeten.

In

Pepe.
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ze klein-bladige zoorten van Woit leve¬

tegen benaauwtheid voor ’t hert, en te

ren een witte melk uit, die wel bitter.

gen steking deszelfs, ook een heerlyk te-

en brandig in de mond; doch niet scha¬

gen-gift, als men van vergiftige Krab

delyk is. De schors van de takken der

ben, of andere quade Visch, gegeten heeft
De Solu
so Plant.

twee eerste zoorten werden in ’t Bosch
Wy geven een teckening van de kleine als Pinang gebruikt, met Sirih en wat

zoort opNo. LXXXVII.

Ralk, na dat zy wat geklopt zyn, gege

De Solulo-Plant, die eenigzins recht
op wascht, is echter maar een fraaye
duim dik , loopende daar na tegen de
ruigte, die hy ontmoet, op, hebbende
cen witte bloessem, als die van de Boo-

men. Zyn jonge bladeren dienen al mede
tot een lekker Moes, wanneer de Inlan-

De Tu

Piessang

ten. Van de derde zoort, maakt men

welriekende kranssen, die wel zeven of
acht dagen haren reuk behouden.

Wy geven hier een afteekening van de
eerste zoort van ’t Woit Kitsjil, met de
Vrugten, op No. LXXXIX.
Men heeft hier onder de Struiken3 DeKoene

der die by zyn Boontjes, of wel in Ca-

ook verscheide zoorten van Braamen

lappus-Melk kookt. De opgekookte bla-

Koene Kekoe genaamd.

deren zyn ook goed tegen de lammigheid.

Daar is een zoort met kleine bladertjens, die met veel stammen recht opgroeid,
doch daar is een breed-bladige zoort, die

Het Piessang-Touw is een Struik, dient
ranken ontrent een duim dik vallen. Daar

is een breed- en smal-bladige zoort

Van de breed-bladige vertoonen wy
een afteekening met de Vrugten, op No.
LXXXVIII.

Het middelste heuveltje van de bloem

Kekoe.

krommer van stam, en doornagtiger is,
hebbende veel grooter en driekluftige
bladen ; doch van bloemen en Vrugten
verschild hy niet van de voorige, hoewel
deszelfs Beziën wat platter, en zoo hol

diend tot spys, smakende byzonder wel niet, als de vorige, en bitter van smaak
zyn , hebbende beide, ryp zynde, een

na de Piessang-Vrugt.

De wortels, en schorsse van ’t smal-

roode verw ; doch de bladen van de breed-

bladige, in water gewreven, en ingenonen, zyn zeer goed tegen ’t Kolyk, uit
winden ontstaande, en tegen alle be-

bladige zoort zyn niet bitter; maar wat

naauwtheid des herten. Ook doen

zy

losse tanden weer vast staan.

Hier van schynd mede een zoort te
zyn zeker Bosch-Touw , van den Inlan

der Labae genaamd, waar van de Vrug-

ten gegeten, en de schorsse gebruikt
De Woit werd, om ’er de tanden mede te wryven,
Besaar

en ze vast te zetten.

Onder de voorname Bosch-Touwen be-

hoord mede de Woit-Besar, een zoort
van Klim-op, die al verscheide zoorten

heeftsals’t groot-, klein-bladige, en’t ruige
Het eerste is een Touw, hebbende een en-

kele streng,die beneden wel een arm dik is.

De tweede valt veel dunner van streng,
pas een duim dik.

De derde is veel grooter van blad, als
de twee voorige
Het eerste alleen diend den Amboinees

byzonder veel en is 'er ook wel 't beste

’t bed af te leeren.

De wortel van de eerste zoort is heer-

lyk tegen ’t bloed-spuwen, als men die
met wat Gember, witte Sirib, en Pinan
eenige dagen aan een eet. Mits dat men
zich dan voor alle Visch wagte. De bla-

deren dienen al mede tot spys, gevende
een zeer verkoelende Sayor , of Moes-

kruid, en werden ook wel by een Salade

als toekruid gegeten, behalven dat dit
en de andere zoorten, nog al meer ande
re diensten in de Geneees-kunde geven.

De Struik, waar aan de Klitsji’s groe De Kliyen , is een doornagtige Heester, waar tsjj struik
van een Wyfjen en een Mannetyen is.
Het eerste is beneden wel een arm dik,
doch loopt daar na, hoewel laag, over
andere ruigte voort, hebbende takjens,
aan welke korte doornen, als aan de

te beklimmen, en om de Coeso Coeso's

Rooze-boomen, zyn.

schors van beide by Pinang gegeten.
Kitsjjl.

Deze Vrugt werd van den Inlander noit

maar wel by ons gegeten, echter dienen
zy hunne kinderen, om hen ’t pissen in

toe, om hunne hooge Boomen daar mede
(zeker Dier) te vangen. Ook werd de
De Wois

t'zamentrekkende.

Gelyk ’er nu een groote zoort van
Woit is, alzoo leverd 't Ambonsch Bosch

Aan deze Struik groeyen zekere Boo¬
nen, drie of vier duim lang, en half zoo
breed , vol korte doorntjes , die groen

en week zyn ; doch de oude werden

ook een kleine zoort uit, die wel zoo

zwartagtig, en in de zelve vind men
wel na Klim-op gelykt. Hier van zyn twee, drie, of vier graauwe Klitsji's, of
vierderley zoorten.
Knikkers , dienende, om tot het BoontDe stam van de eerste valt mede een jes-spel te gebruiken. Men maakt ook

kleine arm dik. De tweede, is maar een

zeer goede Heggen van deze Struik. De

vinger dik. De derde, (die welriekend

bladeren in Tuwak gekookt , zyn ook

is) heeft een streng van een duim dik ;
en de vierde valt het kleinste. Alle de-

goed tegen allerley zugt, en voor geel-

zugtige en andere diergelyke menschen.
Een
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Een grooter zoort van Klitsjj's, geeft derhalve voet lang, en een groote duim

De Gondoe¬

struik.

de doornige Struik, Gondoe genaamd ,
als 't Mannetjen van’t voorige,alzoo zy

daar van niet veel verschild. Zy heeft

breed. Het Touw zelf is vol bogten,

en zy werd Rotang Calappa genaamd, om
dat deszelfs Palmyt tot een Moes-kruid
diend.

mede verscheide stammen, groeyende

De Rotang diend in ’t gemeen heel In-

met de middelste recht op, en kruipende

dien door, om ze als Touw, enz. tot al-

met de andere langs de grond. De Boo¬

lerley werken byna te gebruiken. Deze
eerste zoort geeft geen nuttigheid , dan

nen hier aan vallen korter, en breeder,

dan aan de Klitsjr' s-struik, hebbende van

dat hare Palmyt, of Kool, tot spyze diend.

binnen twee korls, grooter als de Kli15jj5, en langwerpig rond, mede asch-

graauw, en zommige wat blaauwagtig,
andere zwartagtig ; doch deze werden

De Zwarte Rotang verschild niet vee Rotang
Hitam.

van de voorige ; maar deszelfs Touw is

zoo lang en zoo goed niet, als dat van de

zoo veel tot dit spel niet gebruikt, als de
voorige, om dat zy te groot, en te lang
zyn. Deze Struik is in de Genees-kunde

van ’t zelve gebruik als de voorige Heester.
De Kati
Kati

Kitsjl.

Men heeft ook een kleine doornagtige

Wiite Rotang.

Om een denkbeeld van deze Rotangstruik te geven, vertoonen wy van deze
zoort een afteekening, nevens de Vrugten, op No XC.

Struik, Kati Kati Kitsjil genaamd, waar
van een Strand- en een Land-zoort is,

beide zeer dun van ranken, dienende by-

Deze zoort heeft weinig gebruik, om
dat hy zich niet draayen nog behandelen
laat. Zy geeft ook Palmyt , doch zoo

na nergens anders toe, als om alle die goed niet, als die van de Rotang Calappa.
De Rotang Poctéh, of de Witte Ro- Rotang
gene, die ’er ontrent komen, met hare
Poeteh.
haakjens te plagen, en om al, dat zy tang, is wel voornamelyk van gebruik
maar raaken, in stukken te ryten , zoo
men niet pal blyft staan , om ’t los te

maken; doch voorde Strand-zoorte, die
’t digtste van loof is, kan men zich be¬
ter wagten. Deze dienen in de Genees-kunde, gekookt zynde, tegen't

byna tot allerley werk , zoo om alles
'er van te maken, als om ’er alles mede
te binden. Uit ’t midden van deze struik

komt eigentlyk de Rotang voort, loopende eerst twaalf of vyftien voeten op, en
zich daar na in takken verdeelende , die

Graveel , Steen, en tegen alle pyn der mede een doornige schors hebben, die

Nieren.

De Gonggay is mede een zoort van deDe
ze
doornagtige Heesters, dienende meest
Gonggay.
den Alfoerees tot Heggen rondom hare
Dorpen.

wel een arm dik, doch hooger op blyft

'er de schors aan , loopende tegen de

hoogste Boomen op, en van de eene zelf

Behalven de voorige doornagtige

tot aan de andere, en dat zomtyds wel

Touw-Gewasschen, heeft men ook ver-

honderd voeten, en ook nu en dan zoo

scheide zoorten van Rotang, die gedoornd
zyn.

rang-Ca-

In de eerste rang stellen wy de Rotang
Calappa, of Calappus-Rotang, waar van

lappa.

weer wel twee of diederley zoorten zyn.

De Ro¬

’er met 'er tyd afvalt, en dan ziet men

de regte Rotang alleen, onder by de stam

veel, en meer vademen verre,doorgaans
twee vingeren dik, aan welk Touw zich

geen doornen, dan ontrent den oorspronk
der takken, ontdekken.

In November draagd deze Struik Vrug-

Alle Rotang vertoond een doornagtige
Struik, die wel een weinig na een jong

ten, met een tros van twee ellen lang

eerst uitschietend Zagoe- Bosch gelykt,

den, Korven, enz. gevlogten , en raa-

Van deze zoort werden allerley Man-

doch die veel korter van takken, en

men van Stoelen , Ledekanten , Ven-

op de rug vol lange dunne doornen is,

sters, enz. ook Anker-touwen ’er van ge-

hebbende bladeren, als ’t lang Sny-gras- maakt , behalven dat zy ook om hare
Uit het midden van de stam groeid een sterkte diend, om, gespouwen, en heel,
rank wel twaalf voeten lang, eer die

byna alles te binden. Ook heeft men ’er

zich in bladeren verdeeld , loopende dan Hand-Rotangs van. Versch gekapt zynmet zyn enkele streng, ter dikte van een de, geeft zy ook goed drink-water, beduim, wel tot zeventig, tachtig, en meer halven dat het goed is, om ’er ’t hoofd
voeten verre. En zulke Touwen heeft mede te wasschen, en om ’t hair dicht
te doen groeyen.

men meer aan eene Struik, verdeelende zig
daar aan in verscheide leden van twee of
drie voeten, na dat de zoort is. Yder

lid heeft zyn tak met bladeren, doch
korter als aan de stam.

Het grootste zoort van deze Rolang-

Daar is nog een vierde zoort, Rotang
Toeni, dat is, de rechte, of ware Rorang,

genaamd, om dat zy veel taayer, als alle de andere, is.

Van deze is mede tweederley, de smal¬

struiken, is de Rotang Calappa, diens bladige en de groot-bladige.
Touw wel een arm dik valt, met dichte
Zy werd veel fot Anker-touwen

van

korte doornen, hebbende bladen van an- Jonken gebruikt , om dat zy zich zeer
ge¬
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gemakkelyk draayen laat. Ook werd zy Tijambokken, of Zweepen, om de Slaven
veel tot Bobber-Touwen (waar in men op

er een enkelen slag mede te geven, gebruikt werden. Het Touw van deze

twee- of drie honderd vadem Visch vangt)
gebruikt, behalven dat 'er ook Hand-

Struik werd pas twintig vadem lang.

Rotangs van gemaakt werden; doch yder

Men kan ’er ook veel dingen mede bin-

lid is pas een voet lang; maar hier toe
is de Arrakansche Rotang veel beter, die

als de Javaansche Rotang.

wel de beste zoorte van Hand-Rotangs

den ; doch zy is zoo goed ’er niet toe,

Daar is nog een zoort, Rotang Asam, Rotang

of de Suure Rotang, genaamd , diens Afam.
se, uitleverd, welke laatste pas een pink Vrugten alleen by Visch gekookt werof een vinger dik, gelyk ook die van den, om ’er een zuure smaak aan te ge:

behalven de Javaansche, en Palimbang¬

Djambi vallen. De Vrugten hier van ven, zonder dat het Touw gebruikt werd.
werden ook gegeten, zynde wat rynscn

en zerp van smaak.
Wy vertoonen van deze Rotang Toeni
een afteekening op No. XCI.

De Javaansche Rotang is nog een an-

Rotang
J272

Behalven deze rechte zoort van Rotang,
zyn ’er ook eenige bastaard-zoorten.
De Salac Rotang is 'er een van. Deze Rotang

gelykt met haar struik wel wat na de Salac.
Zagoe-struik, of na de eerste zoort van

dere byzondere zoort, veel dunner van Roiang. Zy geeft geen streng, maar wel
Touw, als de voorige zoorten, wel zoc

cakken van elf of twaalf voeten hoog ,

handelbaar, en daarom al mede tot alles,

noewel zy elders hooger grocit, zynde
ontrent de wortel mede sterk-gedoornd

dat men vlegten of binden wil , in groot
gebruik gantsch Indien door, werdende

ot het einde der takken toe, staande als

van Jav na alle Landen vervoerd; doch

styve naalden in reyen boven malkande-

zy valt hier mede. Zy diend , om ’er
Matten van te maken, die zeer koel, en

ren , doch zoo, dat men de grootste on-

trent de wortel vind. In blad gelykt zy

best na de Rotang Hitam,of Swarte Rotang.
Men maakt er ook veel kleine KorfMen ziet uit de wortel een steel groejens , Doosjens , en de ronde Scheden yen, waar aan verscheide Vrugten voort-

al te koud zyn, om er op te leggen.

der Inlanders van ; voor al werd deze

komen, tot tien of twaalf'toe, van groot-

Rolang tot Raamender Ledikanten, Ven-

te als gemeene Peeren. Wy vertoonen

sters, Stoelen, enz. gebruikt, om dat zy

een afteekening van die Struik, en haar

zich zoo gemakkelyk behandelen laat.
Tot Anker-touwen werd die Rotang me-

Vrugt op No. XCII.

De Vrugt heeft cen geruite schaal, van

de, maar geheel, en menigmaal door een schilfers, die zich licht verbreken laaten,
gevlochten, gebezigt, behalven dat zy hebbende van binnen een zappig, hoewel

hard vleesch, bestaande uit een, twee,
of meer klonten, die geelagtig, en byna
zonder tegen beeten van dolle Honden, zoo als de sneedjens uit de Oranje-appel
enz. grooten dienst doet, in hoedanigen zyn, waar in men ook twee of drie ronook in de Genees-kunde van den Inlan-

der tegen verscheide dingen, en in't by-

geval zy eerst op koolen gebraden , en
dan met gemeene Arck by een kopjeof

de korlen, als Snaphaan-kogels, vind.

twee ingegeven werd

dit doornagtig Gewasch alleen aan, die

Onder deze Rotang-Struiken behoord

Om deze lekkere Vrugt, queekt men
men gemeenelyk uit de hand eet, hoe-

oolr die, van welke ’t rochte Draake-

Rorang
Dier-

nang.

vel zy in pekel ook ingelegt werden;
doch zy moeten daar niet al te lang in legbloed komt, Rotang Dyernang genaamd
over welke wy bevorens gesproken heb- gen, of zy werden te zout. De Rotten
en Muizen eeten die mede zeer geerne,
ben, daar wy van het Draaken-bloed heb
ben gehandeld. Zy valt op Sumatra, en en weten die, niet tegenstaande alle die
voornamelyk op Djambi, en Palimbang. doornen, gemakkelyk van de Struik te
Ook op Banjar Massing, als ook op Ma¬ krygen. Het is een zeer gezonde Vrugt,
dagascar, Socotora, en meer andere Ge¬
die de Mage voor al zeer versterkt.
westen.

De Gom, die deze Vrugten bedekt.
is de stoffe waar van men ’t rechte Draa-

Rotang

Tijavoni.

Daar is ook nog de Rotang Hoetan, dat Rotang
is, Bosch-Rotang-Struik, gelykende niet Hoetan,

ken-bloed maakt, en die tot koeken bereid

na de Rotang, dan met haar Touw, dat
echter niet hout- maar biesagtig en grof

Daar is nog een andere zoort Rotang

is, een vinger dik, en zeer taay, zonder

Tsjavoni, Teen-Rotang, genaamd, die de eenige doornen, of leden, vol bladeren,
geringste van Struik, en de dunste van

die vervolgens tegens malkanderen staan,

Touw is, verschillende in blad eenigzins
van de andere Rotang, waar van men

gustus, en October, een witte bloessem,

weer verscheide zoorten heeft.

Zy zyn even eens, als gemeene dun-

en aan de zelve ziet men in Juli of Audie slap van reuk is, en van welke wei-

nig Vrugten voortkomen, alzoo zy meest

ne Willige-teentjens weshalven zy ook afvallen. De groene takken, in riemen

veel voor Paarden- Rotangjes , en tot gesneden, dienen, om alles ’er mede te
III. DEEL.
Hh
bin-
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binden. De versche gekaauwde blade en van dikte als een schryf-pen.
ren dienen den Amboinees tot Pleisters,
om lichte wonden te geneezen. Als men

met de jonge bladeren ’t hoosd wascht,

deszelfs, te verwonderen, en om het als

doen zy ’t hair sterk groeyen, en ma

iet zeldzaams te bewaaren. De Inlander,

ken de hair-wortels vast.

De
Dahon
Gindi.

Voornamelyk diend dit Gewasch, om
zich over dit Kannetje, en de waschdom

zeer bygeloovig, steld vast, dat, zoo zy

Het Dabon Gindi, dat is, het Kannet-

die Kannetjens afsnyden, en ’t water 'er

jes-Kruid, schynd wel een zoort van de
laatste Rotang te zyn, immers in bladeren, en in wyze van groeyen ; doch 't
heeft geen lange streng, en de stam is

uitgieten, het dan zekerlyk sterk rege-

maar een vinger dik , taay en eer bies-

dan houtagtig. Men heeft een witte
en een roodc zoort.

Het groeid eerst recht op, doch de

nen zal. En nogtans stellen zy , dat dit
water, over ymands hoofd gegoten , de
kragt heeft, om die gene, die hun water niet konnen ophouden, daar af te ge-

nezen. Beide welke zaaken ik onder de

dwaasheden van den Amboinees reken.

De Oedani groeid aan een recht op-Oedanl.

Vruchten drukken ’t daar na neder, waar staande boomtie van drie of vier voeten
na ’t langs de grond, en zoo tegen de
boomen opkruipt.

Aan deze Struik komt een zeer zeldzaam Kannetje (waar na ’t genoemc

hoog, krygende daar na ranken, en daar
aan een streng of touw, dat voortloopt,
waar aan de bladeren enkeld, en zonder
ordre staan. Deze ranken hebben hier

werd) vyf of zes duim lang, en ontrent doornen, doch op Celebes (van waar 't
twee vingeren breed, en eenigzins drie- Gewasch hier gebragt is) niet. Men laat
kantig, doch de eene zyde is smaller, als ze wel over een wagen , of tegen latten
de twee andere. Boven is een mond aan oploopen.
’t zelve, die agter spits toeloopt, en die

Men gebruikt de Vrugtjens van deze

een rooden zoom, en ook een dekzeltjen Struik , (zynde als een zoort van Catapvan diergelyken stor heeft, zynde in de pan-Vrugten, en van smaak als de Haze-

jonge Kannetjens toe; doch gaande in nooten) tegen de Buik-wormen met een
de volwassene open. Zoo lang dit Kan-

zeer goede uitwerking, gevende aan een

netjen gesloten is, is 't vol zoet helder kind twee ofdrie van de zelve nog groen
water; doch opengaande, verliest het al- in, of anders van de rype vyf, die men

lengskens wel de helft 'er van, hoewel ’t met wat water wryft en zoo ingeeft.

Andere voegen ’er de bladeren van Poe-

by nacht weer aangroeid; doch het dekzel nu geheel en al ingekrompen zyn- tijoc, en van Sari ldat de Bloem van de
de, (gelyk met 'er tyd geschied) verliest Nagasari-hoom is,) by, gevende dit in
het allengskens ook al zyn water. Het aan kinderen, die harde opgezwolle bui-

is van binnen schoon geschilderd met ken hebben.
purperagtige streepen en vlekken, die

De jonge bladeren werden wel raauw

men echter meer aan de roode, dan aan

gegeten, gelyk men ook de rype Vrug-

de witte zoort, ziet.

ten doet. Zy geeft ook bloemtjens, die

Dit Kannetje is echter de Vrugt van ’s morgens wit, ’s middags bleck; maar
dit Gewasch niet, maar niet anders dan ’s avonds Rooze-rood, en daags 'er aan
een byzonder uitwasch, krygende nog donker-rood zyn , zoo dat men alle de
byzondere Vrugten aan bloessemtros verwen van deze bloemen byna op ee-

sen , die men echter niet, dan in zyn

nen tyd aan deze Struik ziet. Men heeft

hoogen ouderdom, ziet. De Vrugten er ook met dubbele bloemen
zyn veel in getal, en wel een duim lang, dragen zoo voorspoedig niet.

; doch die

NEGENDE HOOFDSTUK.

YAn allerley Kruiden. De Piessang-boom. Verscheide zoorten van PiessangbVrugten. De Kokin-Struik. De Rihud-Plant. De Lanquas. De Lampoe¬
jang. Cardamom. Bangle. Gember. Padi. Koening. Zerumbed. Tsjongkor.
Gandahoeli. Dahon Tesbeh. Deringo. Schaenanthum, of Ceree. Taccari. Zui-

ker-Riet. Sajor Troeboe. Salee. Battari. Ryst. Milie. Widjin. Gindji. Rami. De Cassomba-Struik. Indigo. Tabak. De Ananas-Struik. Sajor Bajang.
De Fokki Fokki. Dutroa, of Dutter. Tsjili. Boenga Wactoe Kitsjil. Lacca
Kitsjil. Seroene. Baroe Tsjina. Soelassi. Comangi. Gelang. Miga Miga. Diin-

tan Soa. Lidah Boaja. Tsjakar Bebec. Dahon Asam Kitsjil. Kering Keringan.
Sajor
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Sajor Mamma. Sasawi Tsjina. Sajor Ajam Sondal Malam. De Susanna-Bloem
Boenga Hharamzadih. De Knoop-bloem. Majana. Dahon Poepor. Dahon Hati Hati. Majana Amaas. Patah Camoedi. Wangi Malacka. Dahon Takot Ma-

noesia. Tulipa Djavana. Bira Negri. Kaladi. Anappur. Tacca.
Van allerley Kruiden, zoo tot spyze als toi
andere nuttigheden dienende.

Van

murwe witte en egter vaste zoete stoffe
vind, die een aangenaame geur, en een

smaak heeft, die wat na rynschagtige

Nnder de Kruiden geven wy gebraden Appelen gelykt, maar nog wel
de eerste plaats aan de Pies- zoo lekker, en eenigzins na Vygen trek-

allerley
Kruiden.
De

Piessang.

Jang-boom, die wel de naan

kende , waarom de Portugeezen de zel-

van een Boom draagd, maar

ve Figo noemen.

inderdaad een vooze water-

boom.

ryke Struik is, die men veel eer onder

Men ziet dezen Boom wel door Nieuwhof fol. 148. en in de Hortus Malabaricus

de Kruiden, dan onder de Heesters, tel- met de naam van Bala in het I. Deel,
len mag

Fig. 12, 13. en 14. verbeeld.

Zulk een Boom heeft wel anderhalf
jaar werk, eer hy rype Vrugten geeft,
dikte van een Pinang-boom ; doch is zeer en hy staat niet boven een groot jaar, of
Deze krygt een stam van twaalf of

veertien voeten hoog, en daar by wel de

zagt van bast en stoffe, zoo dat men hem anderhalf jaar daar na, vergaande dan van
zeerlicht in eenen hak door midden kap- zelf, terwyl 'er weer jonge planten uit

pen kan, aangezien zyn gladde buiten- de grond ter zyden opschieten.
Dit is de Vrugt, die de oude Musz.
bast uit verscheide dunne vellen , die over malkanderen als henen gelegt, en ge- na ’t Arabisch, El Mauz, hebben gewonden zyn, en hy verder uit een stam noemd, en dit is de Boom, met welkers
die vol water is, bestaat.

groote bladeren men wil dat zich Adam

Geen Boom, heeft zoo grooten blad, en Eva eerst zouden gedekt hebben; dat
als deze , alzoo ’t acht of tien voeten egter veel zwarigheid heeft, om het te
lang, ruim twee voeten breed, ook bewyzen; voor al, zoo ’t waar is (gelyk
zeer dun, glad, en helder groen van bo- veel Geleerden stellen) dat deze Boom
ven , doch beneden wat vaaler is. Zy

in oude tyden alleen in Indien, en geen-

vertoonen zich alle en in menigte boven zins in Assprien, te vinden was.

Van hoe veel nuttigheid deze Vrugt

met een grooten bosch by een ; doch raken, door sterke wind tegen een slaan-

in de huishouding is, is den geenen, die

de, veel in flarden.

in Indien geweest zyn, bekend. Zy werd

Zyn Vrugten komen aan een steel, die uit de hand met een boteram gege-

wel een arm dik is, in een groot getal ten, in de boter gebakken, tot struiven
voort, waar mede die steel, krom gebo¬ gebruikt, en de jonge kinderen werden
gen, nederhangt, hebbende aan ’t einde, er half mede opgevoed.
als ’t ware, een bruin Ossen-Hart, bestaan-

Van deze Vrugt heeft men een tamme

Verschei-

de uit vael dikle bruinc schubben, onder

half wilde, en wilde zoorten.

de zoor-

welke zich een rey groene vingers ver-

Onder de eerste teld men de Piessang¬
Tandoc, of de Hoorn-Piessang, om dat zy

ten van

toond, dat zoo verscheide reizen na mal-

Piessang

Vrugten.

kanderen met reyen vingers vervolgd tot als een groote Hoorn van fatzoen, wel
dat men einddelyk een ander roodagtig of dertien of veertien duim lang , en een
purper Hert, dat byna een halve voet of

arm dik is ; maar van deze zoort ko-

vier duim lang, en agter aan drie duim men maar twee of drie bosschen, yder
in de middellyn dik is, ziet, dat met 'er van vyf of zes Piessangs, aan een rank,
tyd afgesneden en tot kost gebruikt werd, behalven dat hier aan ook geen Hart, als
aan de andere, komt. Zy werden , alzoo het niet afvalt.
Dus heeft men aan zoo een steel ver zoo zy te wrang zyn, niet raauw, maai
scheide Piessang-bosschen boven een, yder gebraden, gegeten.
van vyftien of zestien en meer Piessangs,
Ook is er een zoort, Piessang Car-

in zoo verre, dat 'er aan de zelve rank houw genaamd , die pas een voet lang
dus wel honderd, honderd vyftig, en valt ; waar by men de Piessang Gabba
meer Vruyten gezien werden. Men heeft Gabba wel voegen mag, die niet heel
’er veel zoorten van; doch men oordeelc dik, maar lang, en , ryp zynde , geelde zefel-Piessang de beste te zyn, die ze-

agtig, doch na de witte kant, zeerdroog,

ven of acht duim lang, als een gemeene

en gebraden zeer gezond is.

Concommer van dikte, zoo by na, doch

De Piessang-Oebi valt ontrent een span

wat ronder, en ook wat hoekig, van lang, en byna vierkant. De Naald-Piesfatzoen; doch, ryp zynde glad, en sang is zoo groot niet, en driekantig.

geel van schil is, onder welke men eer De Piessang Bolkvanger is zeer dik van
Hh 2

schil,
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schil , roodagtig van merg, en gebra-

eenige wilde zoorten, als de Alfoereesche,

van stam en bladeren de andere gelyk,
De Tafel-Piessang, en de Konings Pies- doch in zyn Vrugtdragende steel wat
sang, verschillen alleen daar in, dat de verschillende, verstrekkende verder den
den lekker van smaak.

laatste kleiner, pas een vinger lang, en Alsoerees voor kost. Het is een zoort
een duim dik is; smakende anders wel van Piessang Tandoc; doch zy heeft ook
zoo zoet, waarom men haar de Koning-

eenige korls, en geen hert. Zy werd
raauw, en ook gebraden, gegeten.
De Piessang Poetsjoe Paauw gelykt in
Daar is nog een wilde zoort, de Aade gedaante wel wat na de Tafel-Piefsang. pen-Piessang genaamd, die zeer klein, een
lyke naam geeft.

dog werd, ryp zynde, bruiner, en ook
rynscher van smaak.

De Piessang Salpicedo valt veel korter,

duim twee of drie lang, een vinger dik,

en meest rond is, smakende byna als de
Tafel-Pieflang

en ronder, als de Tafel-Piessang, zynde

Ook is ’er nog een ander wilder zoort,

zwart gespikkeld (waar na zy haar naam
draagd hoewel men nog een andere zoort

hebbende Vrugten , die pas een vinger

heeft , die rood-gespikkeld is. Zy is

lang, zeer hard, en vol korls zyn.
Op Mangindanao valt nog een zoort,

goed van smaak.

groeyende aan een Boom, die wel zoo

De Piessang Sowanggi valt kort en dik. dik, en zoo hoog, als een Calappus-boom,
vier of vyf duim lang, en twee duimen werd. Deszelfs blad valt ook veel dondik , van binnen roodagtig, rynsch en kerder groen , en grooter als aan de
wrang van smaak, waarom zy gemeene-

lyk gebraden werd.

tamme Boomen, gevende een Vrugt als
de Piessang Bidji, gelyk zy mede zeer vol

De Piessang Bidji (na hare zwarte korls, en onaangenaam van smaak, niet
korls zoo genaamd) verschild in de ge- tegenstaande zy al vry zoet is.
Van de bast van dezen Boom maken die
daante van de voorige niet veel, maar is
dunner, ronder , zagt, en zoet van van Mangindanao kleederen , van welke

smaak, dienende, gebraden, meest in de zommige als fraaye Armozynen glimmen,
Genees-kunde.

De Asch-Piessang is kort en dik, pas
een vinger lang, een duim of anderhalf
breed, graauwagtig van verw, niet heel
lekker, of wat plat en laf van smaak.

Behalven welke men nog de Piessang

en redelyk wel staan. Ook weten zy uit
de schors zakken, ankertouwen, enz. te
maaken.

De Kokin- Struik schynd als een ba¬

De

staard-zoort van de Piessang te zyn, groe

Rolin-

jende op zyn meest tot de thien voeten.

Struik,

Tombor heeft, die de kleinste van Vrugt, en meest maar drie of vier voet hoog, een
niet wel een vinger lang, en, ryp zyn- hand breed, en twee of drie vingers dik.
de, goed om te eeten is.
De Piessang Canaja Poeteh, of de Wit-

Daar komen mede thien of twaalf Vrugten , byna als Piessang-Vrugtjens, aan.

te Canaja-Piessang, valt kleiner, als de De bladen dienen den Inlander dagelyks
Tafel-Piessang , heeft een klein tepeltje, tot Tafel-lakens, gelyk de bladeren van
en is, gebraden, zeer goed van smaak. de Plant Ribud, om allerley kost, Vrug-

De

Daar is nog een kleine zoort van de- ten, enz. toe te dekken, alzoo zy sty- Rihudze, die mede rynscher van smaak dan de ver zyn, als de Kokin-bladeren. Van de- Plant.
Tafel-Piessang valt. Van deze zoort heb ze Ribud (zynde mede een bastaard-zoort

be ik ’er wel twee honderd aan een rank
gezien.

De Piessang Tongkat Langit staat regt

van Piessang) heeft men twee of drie byzondere zoorten, het Roode, het Witte , en ’t ruwe of Hairige, hebbende

over eind , daar alle de andere zoorten bladeren van twee voet lang, en zeven
neerhangen.

Buiten deze gemeenste en meest be-

of acht duim breed.

Wy vertoonen de laatste zoort van

kende zoorten, zyn ’er nog veel andere, Ribud afgeteekend op No. XCIII.
die ik niet kenne.

De bladeren van deze Plant dienen

Dit is een van de lekkerste, gereedste den Inlander tot Servetten, voor al die
en nutste Vrugten, die de Inlander zoude konnen wenschen, en die een van de

van de eerste en tweede zoort. Ook die-

nen zy hen tot Tabaks-Pypen, om ’er

voornaamste levens-middelen, zoo voor hunnen Tabak in te rollen.

oude Lieden, als voor jonge kinderen,

Onder de Gewasschen, zeer nut in de

uitleverd.

huishouding, is een van de voornaamste
Als een Inlander Zagoe, Piessang, en de Galanga, van welke men twec zoor-

Canari heeft, kan hy een goede maal- ten heeft, de groote, en de kleine.

tyd, die hem niet veel kost, doen, be¬
halven dat de Boom en Vrugt in de Ge¬

De groote werd anders gemeenelyk De LanLanquas genaamd. Het is een Plant quas.

nees-kunde ook van groote nuttigheid is.

die zeven of acht voeten hoog groeid,
Buiten de voorige tamme, zyn’er nog met veel lange ronde en styve steelen,
die

En GEWASSEN
die uit deszelfs speceryagtige wortel opschieten.

Daar is nog een kleine zoort van, vallende in allen deele kleiner, hoewel zy
anders de voorige gelyk is

Men gebruikt deze speceryagtige wortel, voor al de groote zoorte, hier by 't
maken van de Bacassam (zynde eenige
Mosseltjes in de Azyn gelegt) ook werd
zy wel droog gegeten, om een goeden
adem te krygen, en is, met Wyn ingenomen, goed tegen alle Buik-pyn.
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dicinale Speceryen werdende zeer veel
met Lampoejang, Gember en Tsjongkor,

tot ’t maken van Inlandsche Dranken te
zamen gevoegd, en meest tegen Winden, Kolyk, en meer andere qualen, gebruikt. Van deze Struik, en meer an-

dere van deze zoorten, werd een heerly-

ke Olie getrolken, die tegen veel quaalen zeer goed is. Daar is nog een byzonder Malakse zoort, diens schalen van

de Vrugten dienen om de kleederen en ’t
hair te wasschen, en om ’er een sterke

Gembet.

Wy geven een afteekening van de geur aan te geven
De Gember is mede een struik en wor-

De Lam

groote zoort van Lanquas op No. XCIV.
De Lampoejang-plant gelykt zeer wel

tel, die hier groeid, zoo de groote, als

pocjang.

na de Lanquas, en voor al de kleine,

de kleine zoort. Deszelfs struik gelykt

hoewel zy in smaak en kragt zeer veel

daar van verschild. Zy heeft mede een

zeer wel na die van de Bangle.
Men ziet deze Plant door de Hecr

groote, en kleine zoort

Nieuwhof fol. 120., afgebeeld.

Wy vertoonen een afteekening van de
eerste, op No. XCV

De groote zoort heeft weer twee zoorten, de Witte, of de Roode.

De wortel is een weinig kleiner als de

Zy werd hier gebruikt om Aisjaar te

Lanquas-wortel, gelykende zeer wel na
de groote Gember, is speceryagtig van reuk,

maken, daar zy, groen zynde, by gedaan, gelyk zy ook, om eetens-lust te

en van smaak byna even eens als de zel-

verwekken, gebruikt werd. Ook werd

zy zeer veel geconfyt, en ook wel versch

ve

De jonge bladeren van dit Gewasch tegen een verssymde en verkoude Maage
dienen tot spys, en werden by Visch gekookt. De versche wortels legt men in
peekel met andere Atsjaar in.
Zy heeft haar gebruik meest in de Ge-

nees-kunde : want met Bangle, Gember.

Daar is nogeen zoort van kleine Gem-

di

ier, de Halia Padi genaamd, van welke

wy op No. XCVI een aftcekeninggeven
Deze gebruikt men nooit in de spyze

Deze wortel, voor al de lleine zoort

om dat zy veel te heet van smaak is; doch
werd meest in allerley Inlandsche Dran-

nieuw daar pyn te verwekken. De raau-

ken gemengt, en tegen veel quaalen gegeven , wekkende de kragten van alle
andere genees-middelen byzonder wel op Koeniag.

we kleine Lampoejang-korls met zopgewreven, en ingenomen versterken de

en by de Kruid-kenners Crocus Indicus,

zen is, weer levendig te maken, en op

Maage, dienende verder, als de groote,
tegen Buik-pyn.

Wat Cardamom is, weten de meeste
menschen nu al, en voornamelyk de Kruiden-kenners. Het is een Gewasch van
struik zeer wel na de Lampoejang , doch

van bladeren beter na de Lanquas gely-

Bangle.

Halia Pa¬

groot gebruik.

en meer andere wortels gewreven of

heeft een eigenschap, om een wond van
’t spatten-vergift, jaren na dat zy gene-

OIm.

Deze is by de Inlandze Genees-kundige Vrouwen en Mannen van een zeer

gekaauwd, werd zy tegen Buik-pyn,
zelve daar op sprouwende, gebruikt.

Carda-

ingenomen.

De Koening, anders ook wel Curcuma,

of Indiaansche Saffraan, genaamd, gelykt
van wortel zeer wel na de Gember; maar
van bladeren meer na de Lanquas, en

Lampoejang. Men heeft een groote, een
kleine, en een wilde zoort ’er van.

Deze wortel werd tot de spyze in allerley zoppen en saucen (voor al in de

kende, gevende in ’t derde jaar Vrugten,
te weten, de kleine ronde Cardamom, die

Kerri’s) en ook veel in de Genees-kunde

lieffelyker dan de driekantige Ceylonse,

Lever, Korten adem, Geel-zugt, en hon-

gebruikt, byzonder tegen een verstopte

ook beter als de langwerpige Javaansche is. derd andere quaalen. Ook bestryken de
Men eet deze Vrugt veel by Pinang, om Inlanders nu en dan haar geheel lichaam
hier mede, om by heete dagen zich te
een lieffelyken adem te hebben.
De Bangle is een Gewasch, dat zeer verkoelen. Ook wryven zy 'er de Tsjamwel na de groote Gember gelykt, hoewe pacca en Manoor-bloem wel onder, om die
’t in allen deele grooter is, ook in smaak,
verwe, en reuk veel daar van ver

tegen Koortzen, een heete Lever, en
diergelyke ziekte, te gebruiken, noemen-

schild. Het groeid vier en meer voe-

de deze zalve dan Bobori; hoewel zy ha-

ten hoog, en de wortel zelfs gelykt zeer re Bobori’s ook wel van andere welriekende Zaaden, Wortels, en Bladeren,
wel na de Curcuma, en groeid in dikte
als de Lanquas
maaken.
Zerumbed , by den Inlander Tammon ZerumMen rekend deze wortel onder de Me¬

Hh 3

ge- bed.
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genaamd, is een Plant, die als een zoort cus Odoratus, en Schenantham, of Ara- thum, of
of ten minsten een geslagt met de Koe- bisch Hoy, genaamd, verschillende van ’tCeree.
ning, of Curcuma is, verschillende zeer Arabische meest daar in, dat dit Ambonsche minder steelen geeft, en zeer zelden
weinig in gedaante van de zelve.
Bloemen te voorschyn brengt, gelyk het

Men heeft 'er wel zes of zeven zoor-

ten af, hebbende alle meest haar gebruik ook zoo speceryagtig niet is.

Het is een digte struik, vol smalle bla-

in de Genees-kunde, hoewel ook eenige

deren, als ’t lang en dun Sny-gras, dric
zoorten in de spyze gebruikt werden.
of vier voeten lang, en een vinger breed
De
Tsjongkor
(die
men
qualyk
Contsjor
Tsjong.
Men kookt deze bladeren by Visch
noemd) heeft een Struik byna als de Gemkor
ber, en Koening-struik. Zy is laag, heb¬ men gebruikt die ook om klein Bier te
bende korter, zappiger, en dikker bla- kooken, verstrekkende daar in voor Hop;

den, als de Curcuma, wel vier duim lang, maar voor al dienen de zelve, om ’er een
twee breed, en in de lengte gestreept.
De jonge bladeren dienen tot Moes¬

heerlyke Olie uit te trekken , die zeer

goed tegen ’t Kolyk is, als men ’er ze-

kruid. De wortel is wat scherper van ven of acht druppels in wat dubbele Afmaak als de Koening-Wortel. Zy werd nys van inneemd; doch dan moet men
veel in de Genees-kunde van den Inlan- zich wagten, om koude vogten te drin-

der gebruikt, voornamelyk tegens Ko¬

ken. Ook is zy zeer goed, op de zel-

lyk, knaauwende die versche wortel met

ve wyze met wat Keulsche Jenever tegen

wat Nooten-Muscaat, en sprouwende die ’t Graveel ingenomen.
De Taccari, of de Gladiolus Odoratus. De Glaop den Buik, ook is dit zap, laauw in de
dioluooren gegoten, goed tegens zweerende hier mede groejende, is 'er een zoort van
ooren.

Eencta¬

De Gandasoeli is een byzoort van de

Waar van wy een afteekening op No Odora-

XCVII. vertoonen. Men gebruikt de

Lanquas; doch niet speceryagtig, werdende meest om hare welriekende geel-

soeli.

tus, of

wortels van deze Plant, in kleine stukjens

Taccari.

gesneden, met andere welriekende din-

agrige Bloem geagt, die men tot cieraad gen, om uit een mengeling van veel welmede agter de ooren, en in ’t hair ge

riekende Kruiden een Reukwerk te ma-

bruikt, hebbende een sterken reuk, die ken, om tot ’t berooken van kleederen
en tot deze en gene Olien, daar men een
een gantsch vertrek vervuld.
Zoo een Vryster deze Bloem aan een lekkere geur aan geven wil, te gebruiken.
De Plant van 't Zuiker-Riet valt hier Zuiker
Vryer zend, zoo verwyt zy hem heime
lyk thoewel hy 't wel verstaat) dat hy on- mede. Men heeft ’er een Witte, een Riet
standvastig, een ongestadige, en een borst Roode, en een Witte doch Groen-ge-

is, die geduurig een andere Minnares streepte zoorte, waar van de eerste de

zoekt, en die derhalven maar agter bly- langste , en de laatste de kortste leden
ven kan.
Dahon

Tesbeh.

heeft.

Dahen Tesbeh , dat is, de Tesbeh- of

Van de zelve zal ik niets meer zeggen,
Bid-snoer-bladen, zweemen wel wat na die alzoo die Plant genoeg bekend is. Men
van de Gandesoeli of Curcuma, en be¬ ziet ze zeer net door de Hr. Nieuwhof
hooren mede onder de zoort van Lanquas, fol. 129., en door meer andere, afgebeeld.
of Galanga, werdende mede meest gezogt
om hare Bloemen , die men de Roode

Na de voornoemde Plant van 't Zui

Sajor

ker-Riet gelykt de Sajor Troeboe, of de Troeboe¬

Gandasoeli, of Roode Lanquas noemd. Ook Kuyt-Moes-Plant, zeer wel, ontrentacht
dienen de half rype korls tot Tesbeh's, dat of tien voeten hoog, aan steelen , die
is, Pater-Nosters, of Bid-snoeren van de rond, styf, ook in leden verdeeld, on-

ze en gene Arabiers, en Mobbammedaa

trent een hand breed, en een duim dik

zyn. De Hollanders kooken deze Kuyt,
De Deringo, of Acorus, anders ook hebbende de gedaante van Visch-Kuyt,

nen.

Deringo.

Calmus genaamd, doch geenzins een met met een Hoen of ander Vleesch, dat dan
de Calamus Aromaticus, valt hier mede.

zynde een lange kruipende Wortel, die
pas een vinger dik is.

Deze heeft veel gebruik in de Inland-

zeer wel, of byna als Artisjokken smaakt.
Hier valt een zoort van Koorn, of Salee.

Graan, Salee genaamd, dat zeer veel ge
lykenis na de Lachryma Jobi, die in Ita¬

sche Dranken, die men de Kraam-vrou lien valt, heeft; doch ’t laatste valt wat
wen ingeeft, ook tegen de gezwolle hard, en dit gemakkelyker en zagter tot

Milt, Teering, Hoofd-pyn, Kolyk (met spyze. Het groeid aan een Plant van zes
Lampoejang, Sirib, Pinang, en Bangh. voeten hoog, met een streng, een vinger
geknaauwd, en ’t lyf ’er mede besproeid) dik, zynde lang van leden, die wel een
en tegen alle ingebeelde betoovering van voet konnen haalen
Men heeft veel moeite, om dit Koorn.
den Inlander wonderlyk van werking.
Scha¬
aan-

Hier valt een Plant, by den Inlander

Ceree, doch van de Kruid-kundige, Jun

zynde een zoort van Gierst, te schillen;

doch geweekt , zagt gestampt, en met
Mells
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Melk gekookt, geeft het een zeer goedt die in de Papoewasche Eilanden valt.
Het blad en Zaad van deze Plant werd
Bry, byna als de Rystenbry, hoewel de
korls harder blyven, en zoo licht niet gantsch Indien door gebruikt, om ’t hert
willen breeken.

van alle bekommering en zorg te ontla-

sten, en ’t zelve te verheugen ; de droo-

De Battari-plant verschild niet veel

Battari.

van de voorige, zynde by de onzen als ge bladen werden onder de Tabak mede
Sorgum, of Sorg-Zaad, zeer wel bekend. gerookt. Ook zyn 'er de Hottentots dol
Ly hebben beide bladeren, als 't Zui- na, gelyk wy op zyn tyd en plaats, daar
ker-riet , doch de Battari is hooger van

wy van hen handelen, dit ook zullen aan-

steel, wel tien of elf voeten hoog, en

merken. Men kan van de bast ook Ga-

een duim dik.

Zommige Inlanders kooken ’er een

zoort van Bry van; doch hier in Amhon
is ’t van zoo veel gebruik niet, als we
by de Bengalers.

ren spinnen; doch daar toe werd het by
den Inlander niet gebruikt.

Men heefr nog een by zoorte, die 'er
zeer naby komt, waar van men een tamme en een wilde ontdckt, zynde ook Plan-

Ryst groeid hier mede op Boero; maar ten, welkers bast al mede tot ’t spinnen

Ryst.

van Garen diend, waar toe het tamme in
wel zy (buiten de Zagoe) het algemeen Cbina gebruikt, en toebereid werd, dat
Brood van Indien is, werdfende ook by men zomtyds ook van de bast van ’t wilveel Hollanders op hunne Tafels, voor al de doet, ’t geen echter zoo goe- niet, als
valt 'er in geen grooten overvloed, hoe-

eerste, is.

by Visch en Soppen, gebruikt, schoon

Ook is ’er nog een byzondere zoorte. Rami.
ongemeen schoon en wit Brood hecft by den Inlander Rami genaamd, dat er-

men hier van de Suratze Tarw anders

Men noemd deze Ryst Padi, als zy nog

gentlyk Vlas betckend; maar ’t geen van

in de bolster is ; waar van men hier ver-

de voorige zoorten nog al iets verschild,

scheide zoorten vind. Het water van

dienende den Inlander, om van de stee-

de Ryst, Candji genaamd, werd in tyden len hunne Netten te maken. De Mavan ziekte zeer gezond bevonden , en ussaaren mengen ’t zap’er van mede ondaarom den zieken veel geordonneerd. der hun Spatten-vergift, ’t geen een dolVan dit Graan werden door den Inlander

hier en elders verscheide zoorten van

lemans-pyn veroorzaakt.

De Cassomba struik, diens roode Bloe¬

De Caf-

Dranken, als Brom, Sakki, en Samsoe

men den Verwers diend, om die schoonesomba¬

gemaakt.

Rooze-verw en de Appelbloesemi-kleur

struik.

te geven, valt hier mede, zynde een struik,
de Bras-Poeloet, of de Pocloet-Rysft, zyn- die pas drie voeten hoog groeid, hoewel
de cen vette, kleefagtige zoort) voor de zy op andere Plaatzen wel een voet of
Onder alle deze zoorten van Ryst werd

beste gehouden ; ook werd zy veel tot twee hooger valt.
De Bloem heeft haar gebruik ook in
’t maken van Brom verbezigd.
Milie.

Men heeft hier ook Milie, die anders

de Genees-kunde, dienende, met Mede

Turkze Tarw, doch hier Djagon genaamd, ingenomen, tegen de verstopte Lever, en

tegen de Geel-zucht. Het zap is ook
van te maken, of om die gebraden uit goed, om , met Limoen-zop gemengd ,

en alleen gebruikt werd, om ’er een Bry

de hand te eeten; hoewel zy in haar zel
ven een slegt voedzel geeft, en zeer be
zwaard.

Widjjn.

de Maand-stonden te doen voortkomen.

Alle schoonclichte en hoog-roode Ver-

wen werden met deze Bloem gemaakt,

Het Kruid Widjin, by de Kruid-ken- hoedanig men die ook begeerd te hebden ; doch de konst, om deze Verw uit
groeyende aan een stam , die vyf of zes de zelve te trekken, is een geheim, dat
voeten hoog is. Daar is een Witte, en hier yder een niet bekend, en daar veel
Swarte zoort; doch de laatste valt hier moeite aan vast is.

ners Sesamum genaamd, valt hier mede

Gindjj.

meest. Het Zaad ’er van diend, om er

Men heeft hier mede de Indigo-plant,

Olie uit te perssen, hoewel ’t in de Ge-

dienende , om alles blaauw te verwen

nees-kunde nog andere diensten doet.

en reeds zoo bekend, dat het niet noo-

Men heeft hier ook Hennip, by den

Inlander Gindji (doch eigentlyk Kindji)

dig is, dat wy daar iets byvoegen.

Over eenige jaaren quam hiereen Vaan-

genaamd. Daar is een Mannetyen, en een drig, die zich op ’t planten van Indigo
verstond, den welken een stuk Lands op
Wyfjen van.

Het Mannetjen schiet met een rechte de Hitoesche kuft op Tommel gegeven
stam redelyk hoog op , gelyk ookt

wierd; alwaar ik zyne Plantagie van dit

Gewasch gezien heb; doch geloove salWy geven op No XCVIIL. een af zoo by ’er nog na myn vertrek bleef, en
teckening van 't Mannetjen, en No eindelyk vertrokken is) dat deze aanleg
XCIX. van ’t Wyfyen , en vertoonen tot niet geloopen is, hoewel ik schoone
by de Letter A. nog een andere zoort, Indigo ’er van gezien hebWyfjen wel tien voet hoog ryst.

Het

Indigo.
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Het blad van deze Plant diend alleen

genaamd, onder welke de Japansche de

om ’er deze Verw uit te trekken. Zy

beste is. Men heeft ’er meer van deze

is zeer wel in de Hortus Malabaricus in t
I. Deel Fig. 54. onder de naam van An¬

te Moes-kruiden.

neri verbeeld.

Tabak.

van een Boomtjen , dat drie voet hoog Fokki.

nende alleen tot gebruik ivan den Inlan-

werd, weinig en krom van takken, waar

der, en in’t geheel voorgeen Nederlanders.

aan Vrugten als kleine Konkommers komen.

Een voornaam Gewasch is de Ananas-

De Ana- struik, waar aan een van de beste en zapstruik.

Onder de Struiken is hiermede de Fok-

Hier groeid ook Tabak; doch zy valt ki Fokki-struik, groeyende in de gedaante De Fokki
zoo goed niet, als de West-Indische, die-

nas¬

zoorte, doch die dienen al mede tot sleg-

Men heeft ’er mede verscheide zoorten

Witte, Roode, enz. van, welke de Roode

pigste Indiaansche Vrugten wascht, die zoort Vrugten van vier of vyf duim lang
ik kenne. Wy zouden die konnen ver- geeft, dienende den Inlander, na dat zy
toonen, doch doen het niet, om dat

gekookt is, tot een slegte laffe spyze; hoe¬

het al door de Hr Niewhof fol. 148. en

wel ons volk die met wyn en zuiker nog al
ook door de Hr. van Rhede in de Hortus lekker te weet stooven. Behalven de tomiMalabaricus Part. II. fol. 148. als ook me zoorten, zyn ’er ook nog eenige wilde.
De Duiter, of Dutroa-siraik, valt hier
door de Hr. Commelyn in ’t I. Deel van
de Hortus Medicus Amstelodamensis cap. mede. Wy verroonen de Roode zoort atroaI

LVII. fol. 109. zeer wel gedaan is. Waar van dit Gewasch, met deszelfs Vrugt. Dutter.
uit men klaar genoeg ’t uiterlyk fatzoen op No. C., en de andere ziet men nu en
van de Vrugt, en ook van de Struik, dan wel by de Apothekers , en Wondhecdaar zy aan groeid, zien kan.

lers in potten op de vensters staan.

de rype Vrugt 'er af gedaan heeft,
blyft de Vrugt nog van groote als een

Daar is een Witte, Zwarte, en Roode zoort, van welke de eerste de gemeenste, en de grootste van struik en blade-

klein Casuwaris-ey , waar van men dan

ren is.

Na dat men de buiten-schubben van

verscheide schyven snyd, yder een pink

Dit Kruid maakt de menschen dolzin-

dik, en drie of vier duim in de middellyn

nig, en de mans als blind. Wanneer er
halende , welke men met wat zout een pol by hunne wyven is, doen zy niet
besprengd, en in war water legt, gelyl- als lacchen, zynde buiten hun verstand,
men ’er ook de korls uit doet, om het en daar niets van wetende, na dat zy weer
brandige daar van weg te nemen, en, dan tot zich zelven gekomen zyn. Zekere
egeten, is 't al Wyn in de mond, wat
Vrouwen weten dit zoo te bereiden , dat
men aan die schoone Vrugt proefd; maar
het een heele, of halve dag, ja maar eemen moet ’er niet te veel van neemen, zyn-

nige uuren duurd.

de het een sterk man, die ’er een opee-

De Tijili, of Ritsjens-struik , is hier

ten kan; doch ik heb nooit meer als drie

mede, en men heeft ’er driederley zoor-

of vier sneden, of schyven ’er van gegeten; hoewel ik my geweld doen moest,

ten van, een groote Roode, een kleine

om ’er uit te scheiden. Het is een zeer

weer hare onder-zoorten hebben.
Deze groote of Roode Vrugt(die

verhittende Vrugt, en die Bloed-vinnen,

Tijjli.

Roode, en de kleine Geele , die yder

en puisten of zweeren onderworpen is,

wel by de Apothekers op de vensters staat)
moet ’er niet veel van gebruiken. Zy kan werd als Peper in alle Inlandze saucen geniet boven vyf of zes dagen duuren.
bruikt, overtreffende in sterkheid van
Deze Vrugt, nog onryp, werd tegen fmaak en hitte de zelve. Het is een vast
de Buik-wormen, en zelf tot het afzet- middel, dat altyd by de Ambonsche Papedo,
ten van de Vrugt, van zommige onvoor¬ en in alle Atijaar gebruikt werd.
zigtige Inlandsche Vrouwen gebruikt.
Men heeft hier ook een Struik,die een
Het Sajor-Bajang-Kruid, waar van men

Sajor
Bajang.

versche, tamme en wilde zoorten heeft, is

roode fraaye Bloem uitleverd , BoengeBoenga
Wactoe Kitsjil, of de kleine Tyd-bloem ge- Vactoe

by den Inlander, en voor al ook by de

naamd, om dat zy mede tegen den avondKisjll.

Nederlanders, van’t zelve gebruik, als by open gaat, gevende onder den Inlander

ons de Spenagie. Zy valt 'er wit, rood,

geen ander gebruik.

en ook met vlekken. Men gebruikt bei-

De Lacca Kitsjil, ofte kleine Lacca is
een fraaye Plant, die hier mede als een Lacca
klein boomtje, ter hoogte van twee voe- Kitsjil.
ten groeid. Men heeft ’er een Roode,
Purpre, en Witte zoort van.

de de bladeren en steelen tot dit Moes,
en men maakt van de tamme ook wel een
zoort van Salade. De wilde, schoon beter van smaak, dan de tamme, werd wei-

nig gebruikt, om dat zy wat doornagtig is.

Daar is een zoort, die men Bajang Ca-

poeceti noemd, gevende een schoone groo-

De twee eerste zoorten geven fraaye
roode Bloemen, en de laatste witte, om
welke zy meest aangequeekt werden. Men
kan met dit blad het zelve doen, ’t geen

te roode Bloem, anders de Amaranthus men met de Alcanna doet, hebbende daaren-boven
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vaansche Comyn, of Kerwei, valt hier

kunde tot het genezen van wonden. De mede, dienende in deze en gene spyzen
rype Vrugten aangetast, en wat t'zamen- om ’er een lekkere geur aan te geven.
gedrukt, springen ymand in de hand, by- Het werd ook nu en dan in Brood, bena als ’t kruidje, Indjapara, of Roer my halven dat het in de Genees-kunde tegen

Winden, Buik-pyn, enz. gebruikt werd.
Lidah
De Seroene-plant, hier uit Cbina geDe Lidab Boaja, of Kaymans-Tong
Boaja.
bragt, heeft mede twee zoorten, de Gee- zynde een zoort van de Indische Aloe
Plant, is een laage struik, diens zap haar
le en de Witte, van welke de laatste we
niet

Seroene.

twee groote voeten , en de andere maar

gebruik meest in de Genees-kunde tegen

anderhalve voet hoog groeid, hebbende
een reuk, als de Camillen, en gevende

een benaauwde Borst heeft. Het zap
met Kalk gemengd, geeft een heerlyke

een Bloem , die in groote en gedaante

tras, om iets te metzelen.

van de Gouds-bloem niet veel verschild-

De Struik Tsjakar-Bebec, of de Enden- Tsjakar-

om welke zy voornamelyk in potten, en poot heeft een groot gebruik in de Ge
in de Tuinen, en voor al van de Chinee-

Baroe

Tsjjna.

Soelassi

zen, aangequeekt werd, die ereen groo-

De bladen zyn een goed middel tegen

te eere in stellen, om de grootste Bloe-

Hoofd-pyn, en ’t zap gedronken, is zeer

men van die zoort te vertoonen, dat zy

verquikkende , en goed tegen de heetc

door zekere konst al vry vast wetente

Koortzen.

weeg te brengen, en die zoo groot als

Wy vertoonen deze Struik, met haar

een Dukaton, daar zy anders maar half

200 groot is, te maken. Ook hebben de

Bloem, op No. CII.
Onder de Moes-kruiden heeft men

Chineezen in haar Land hiernog een vier-

hier mede een Gewasch, Dahon Asan

de zoort van, die graauwe, en graauw-

Kitsjil, of t klein Suur-blad genaamd

agtige Bloemen geeft.

dienende den Inlander, om een rynsche
smaak in hare saucen over Visch te ge-

De Chincesche Baroe, of Tintel-struik
is een by-zoort van de Seroene; doch geeft

met water gemengd, helderd dat ’t ge-

silicum, heeft daar ’t zelve gebruik, ge-

zicht op-

de zelve smaak.

Men heeft een tamme, en een wilde
zoort; die al weder onder-zoorten hebben.

Wy vertoonen de kleine tamme zoort

op No. Cl., die even eens als Bruin-beilig, of Mentha, smaakt.
Het diend tot toekruid op Salade, en

De Kering Keringan, of 't Ratel-kruid, Kering
is een Struik, diens Bloemen, Zaaden,

Keringan.

Bladen, en Wortel , verscheidenerley
gebruiken hebben. De Bloemen werden

gekookt, en als een Moes gegeten. De
Zaaden, met Pinang gegeten, helderen

de stem op. De Wortel met Boontjes

in de Genees-kunde , tegen de quade

alzoo ’er verscheide zoorten van zyn

Lucht, Buik-pyn, Winden, enz. ge¬

dryft de Ambonsche pokken uit. De Schors

bruikt werd.

werd ook wel tot Garen van Netten gebruikt. En de Wortel van ’t groote

De Comangi is mede een zoort van Soe-

stremd het Bloed-spuwen.
De Sajor Mamma (waar van verschei- Sajor

lassi, die gelyk de kleine Soelasst (zynde de zoorten, als de Witte, en Roode

kruid op de Salade gebruikt werd.
Porcelyn valt hier mede, en werd van
den Inlander Gelang genaamd. Men heeft

er verscheide Land- en ook Strand- of

Zee-zoorten van , dienende tot Moes- en

ook tot toekruid op Salade, ook maakt
men wel een Salade van de zelve, diezeer

gezond en verkoelende is
ga.

bloemtjens.

gekookt , voor al van ’t breed-bladige

even eens als onze Bruin-heilig) als toe-

Miga Mi.

Wy vertoonen een zoort van deze Da-

hon Asam op No. CIII. met hare fraaye

doch daar is een zwarte zoort, die alleen

Bacassam, en ook met Boboto.

Gelang.

Asam

Kitsjll.

werd ook by Visch en vleesch gekookt.

De wilde Soelassi eet men raauw mei

gi

Dahon

ven, behalven dat het zap ook goed is
om zuiver tand-vleesch te maken, en ,

geen Bloemen.
De Soelassi-Struik, een zoort van Ba-

lyk by ons de Dragon, zynde van een en

Coman.

Bebec.

nees-kunde , zynde zeer verkoelende.

Mamma.

zyn) dienen den Inlander als de Mostaard¬
bladeren, om door hare scherpheid etens-

lust te verwekken. Men maakt 'er, na

dat zy een weinig gekookt is, ook wel
Salade, en Atsjaar van.

Het blad is goed tegen de Hoofd pyn,
uit koude veroorzaakt.

Men heeft ook de Mostaart-plant, zoo Sasawi

die hier valt, als de Chineesche. De laat- Tsjina.

Het Miga-Miga-kruid legt de Inlan-

ste is een schoone breede plant, hebben-

der (die veel van een goede reuk houd

de bladeren, wel een voet lang, en een

hand breed, voor rond, en agter smal.
by Vleesch of Hoenderen gekookt, heb- waar aan een steel komt met geele Bloe-

geerne by zyn kleederen; en de wortels,
ben de de smaak van Pieterceli.
Dijntan
Soa.

men en Zaaden. De bladen werden ge-

De Djintan Soa , een zoort van Ja¬ kookt, en als Kool gegeten.
III. DEEL.

Het
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Sajor

Ajam.

wasch, Dahon Hati Hati, dat is, 't Her- Hati Ha-

Het Hoender-Moeskruid, zynde een laag
Kruid , van tweederley zoort, diend ,

ten blad, genaamd, om dat het zeer wel ti.
na een hert van een mensch gelykt.
De Vrouwen bestryken daar mede hun

met Calappus-Melk gekookt, al mede tot

een Moes; en de bladeren, op gekneusde en gebrokene beenen der Hoenderen

hair, en kleederen, onder het wasschen.

om die een goede geur te geven. De

en van andere Vogelen gewreven, ge-

bladeren verstrekken ook voor toekruid.

nezen de zelve ten eersten.

Sondal
Malam.

De Sondal-Malam-struik is een en de

Het zap is een middel van verkoeling te-

zelve met die, de welke in Halien, en in

gen de Koorts, ook tegen de vallende

Holland de fraaye en welriekende Tube

ziekte, amborstigheid, en meer andere

roozen geeft.

quaalen

De Majana Amaas, of de Goude Ma

De Maleyers noemen deze Bloem de

Nacht-Hoer, om dat zy hier te Lande jana, valt hier mede, gevende een blad

Majana
Amaas

dat aan de boven-kant ontrent de randen

tegen den avond opengaat, en by nacht

in de oude bladeren goud-geel, doch in

het lieffelykste riekt.
Deze valt hier mede, en de Chinezen,

de jonge Citroen-verwig is, hebbende

uit welker Land die eerst op Batavia ge-

in ’t midden een breede bloed-roode of

bruinagtige vlck, als of ’er eenig geronnen bloed, met eenige stippels aan de
kanten, op lag, om welke zeldzaame
te zetten.
De Bloem riekt zeer sterk, is wit van teekening alleen dit gewasch aangequeekt
werd, zonder dat men tot nog toe weet,
verw en een van de geagtste in Indien

bragt is, weten die met Visch-water zeer

vrugtbaar te maken, en byzonder voort

De Sufanna¬

bloem.

dienende tot cieraad der jonge Juffers,
en tot een reukwerk op hare bedden, en
in hare kleederen. Zy valt echter in In

waar voor dit goed is
De Patab-Camoedi, of t Gebroken Patah Ca-

dien zoo groot niet, als in Italien.

al mede tot Moes-kruid gebruikt, hoe-

Onder een van de fraaye Bloemen werd wel zy 't ook wel raauw tot Bacassam en
Visch eeten. Het heeft veel gebruik in
ook de Susanna-Bloem gerekend, zynde
wit en van groote byna als een Narcissus de Genees-kunde, tot verklaring van ’t

Zy is zeer zeldzaam, en werd alleen daarom gezogt.
Boenga

HharamZadah.

Roer, is een Gewasch, dat den Inlander moedi.

gezicht, tot uitdryving der Ambonsche
pokken, en tot wegneming van andere

De Boenga Hharam-Zadah, of de Bastaard-bloem, is mede hier te vinden.

bloemtjens op No. CIV.
Zy is van de Stad Manilba hier geko-

De
Knoop
bloem.

ongemakken. De wortels , met die

van wilde Lontar gewreven , en ingeZy is vuurrood van verwe; doch wat nomen, zyn heerlyk tegen de Buik- en
Roode-loop, gelyk die ook, met Arak
aan de lichte kant; maar zonder reuk.
Wy vertoonen deze Plant met har
ingenomen, tegen ’t Graveel goed zyn.
De Wangi Malacka is een Kruid, dat Wangi
Malacca,
zich met veel lange en ronde ranken hier

men, waarom zy ook wel de Manilba-

en daar omslingerd. De bladeren van dit

sche Anemia genaamd werd; hoewel zy

Gewasch dienen mede totgekoolt

daar van nog veel verschild.

Moes. Ook is de Inlander wel gewoon
die in ’t bad tegen de lammigheid te ge-

De Knoop-bloem-struik leverd een pur-

per bloemtje als een snaphaan-kogel uit,

dat van veel gebruik op de Bruilofter

bruiken.

Het Dahon Takot Manoesia, of 't Kruid

is tot kranssen, en krankers, om dat het

je dat bang voor de menschen is , anders In

zyne verw lang houd. De bladeren

djapara, of 't Herba sentiens genaamd

werden tot een Moes-kruid, met andere

heeft men hier ook; doch 't werd meest

Dahon
or

Manoe-

sia.

tot bygeloove van den Inlander gebruikt,
gemengd, gebruikt.
De Majana-struik, zynde een roode, zynde van zoo sterken werking , zoc
Majana
en witte Heester, geeft een wortel, die zommige voorgeven , dat zy door dit
ongemeen goed tegen de Buik-loop, en Kruid maken konnen,dat alle Vrouwen,
andere buik-quaalen, is. De bladeren die zy maar begeeren, hen moeten nazyn heerlyk tegen doof heid der ooren en volgen. Immers zy gelooven dat; doch

tegen gezwellen. Het zap van de wit-

ik, en meer met my, niet.

Op Java valt een fraaye Tulp, die hier Tulipa
mede overgebracht is ; doch hier zoo Javana.
zeer goed middel tegen de wormen.
De Dahon Poepor, of Poepor-bladeren wel niet, als daar, tierende. De bloem
(anders ook wel Dillem genaamd) dienen is rood en wit gevlamd, en verder van

te, met wat azyn ingenomen, geeft een
Dahon
Poepor¬

den Inlander om met de zelve zynlyf, of

gedaante als onze fraayste Tulpen.

Wy vertoonen een afteekening 'er van
goede reuk van te krygen. Ook werden Op No. CV.
De bloem diend enkel maar tot ciede drooge bladeren wel in de kleederen
gestrooid, en tegens Buik-pyn gebruikt. raad in de Tuinen, hebbende de wortel,
zyn kleederen te wasschen, om ’er een

Dahon

En van dat zelve gebruik is het Ge- en Gewasch, zoo lang ’t nog geen bloem
geeft,
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Het is mede een zoort van Arum, gesche Spat-wortel. Men ziet zomtyds dat lyk ook de Dahon Cassisi, of de Priestertwee bloemdragende steelen uit eene bol bladen , die een zoort van Moes-kruid
geeft, veel overeenkomst met de Ambon-

voortkomen, en ook opschieten, die wel voor de Moorsche Paapen uitleverd.
even dik, doch niet even hoog grocyen,
Men heeft ook een Gewasch, by den Anappur.

waar van de laatste gemeenelyk eerst Amboinecs Anappur genaamd, waar van
drie zoorten bekend zyn , ’t roode, 't

bloeid.
Bira¬

Negri.

Van ’t Gewasch Bira-Negri genaamd
zynde een zoort van Arum) heeft men

witte, en het zwarte. Men gebruikt de

wortel van de witte Anappur, om ’er

hier vier of vyf zoo tamme als wilde zoor¬

Garnaalen mede te vangen, en de jonge

ten, die van den Inlander (voor al twee

bladen van ’t zwarte gebruikt men, ge-

odrie tamme zoorten) tot een Kool-moes

braden, tegen zekere klooven onder de

gebruikt werden.

voeten, waar mede de Inlander veel ge-

Deze steelen, voor al van de zwarte
zoort, met afch gewreven, en een koorts-

queld is.

De Tacca-Stronk (die wy op Ne CVII. Tacca.

zige op de huid gesnieerd , geven een vertoonen) geeft een wortel, die den Inonfeilbaar merkteeken van de Capialoe- lander al mede een zoort van Brood uitkoorts. Want indien de lyder, of zie-

everd. Wy vertoonen deze wortel op

ke, geen jeukte daar lvan voeld , zoo
heeft hy die zekerlyk.

de zelve No. by de letter A. en B. nog

De vilde Bira werd by den Inlander

niet tot kost; maar de bladeren werden,

zynde, een zoort van Meel, dat men

om de Cassomba of Rooze-verwe te ma¬

byna op de zelve wyze, als 't Zagoe-Meel,
bereid; doch dat hier zoo veel niet, als

ken, gebruikt.

Behalven deze is ’er nog een zoort van

in Banda, gebruikt werd.

Water- Bira, en nog een kleine Bira, die

Men heeft ’er ook een wilde zoort van,

hier zeer weinig bekend, en daarom by-

waar op wel Padde-stoelen groeyen , die

na van geen gebruik is ; doch de laatste

men al mede als de voorige, tot spyze

zoort houd men voor onkruid.
Kaladi.

wel zoo klaar, als de voorige.
Men maakt van de zelve, geschraapt

De Kaladi-Struik, waar van verschei-

gebruikt, om er een zoort van Brood
van te maken, gelyk ook met de Strand-

denderley en wel zeven of acht zoorten en Berg-Jacca gedaan werd ; doch meer

zyn, leverd een wortel uit, die gezui- in andere Eilanden, die buiten zyn, dan

verd, en gebraden, of gekookt, van den n deze Gewesten, die tot de LandvoogInlander gegeter werd, gelyk meer an- dy van Amboina behoorenWy zyn van oordeel, dat wy hier de voordere ; doch zy kroppen wat. Het blad van
deze Struik is rond, groot, van binnen naamste Heesters, en Struik-Gewasschen,
tot deze zoorte behoorende, opgenoemd,
pel water zich als zilver daar in verroond. en ’t gene noodig was, daar van aangeZy dienen den Inlander voor Servetten.
haald hebben, weshalven wy nu tot een
Wy vertoonen de Kaladi-plant op No andere zoort zullen overgaan.
schoon groen,en zoo glad, dat een drop-

CVI.

a
3.

Ii 2
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BESCHRYI ING
VAN DE

RRUTEENN,
Die zich ergens omslingeren.
Pri

TIENDE HOOFDSTUK.
Ruiden, zich ergens omssingerende. Lange Peper. Sirih. Boha Sirih. Oebi.

RCombili. Wilde Wortelen. Verscheide zoorten van Boonen. Camolenga. Ca-

labassa. Labo. De Water-Meloen. De Meloen. Konkommers. Petola Tsjina, enz.

Papari. Sajor Poppija. Tamatti. Gandola. Sajor Cancong. Boenga Tali. Sajor
Songga. Haylale. Dahon Biessol. Dahon Catam Catam. Dahon Contoet. Cajoe isjina Hoetan. Tali Coepang. Tali Baboenji. Paspassan. Dahon Capialoc.
Zabib Hoetan. Akar Binasa. Pancaga. Dahon Asam. Dahon Caroeran. Caranassi.

Timon Tikos. Soessoewela. Sajor Macao Dahon Carpo. Dahon Pitis Besaar,

enz. Dahon Boba. Tali Gorita. Akar Poelo Rhun. Mata Oedang. Sambong.

Rambot Poetri. Wilde Kruiden door een gemengd. De wilde Salee. Rautsjaga. Dahon Tsjinta. Dahon Sipat. Dahon Gatal Besaar. Dahon Benang. Dahon Boengo. Dahon Morteo. Sombong. Dahon Salawar. Ampoelat. Dahon Copo Copo¬

Pakoe Hitam Besaar. Pakoe Ajer. Sajor Pakoe. Pakoe Oedang. Ayle. Capei.

Micca Miccan. Simbar. Sajor Radja Noete. Dahon Rambot. Kae. Dahon. Roetoe Roetoe. Verscheide zoorten deszelfs. Dahon Petola. Angrec Boenga Poetri.
De Roode Angrec, en meer andere zoorten. Dahon Cora Cora. De Glooba-Plant.
De Spat-Wortel. Bori. Radys. Boenga Boelan. De Bangaysche Castanie. De
Ramboetan. Lyst der afgebeelde Boomen, Heesters, enz.

WElyk men Heesters heeft, die gelyk belet, dat men de mond niet

Kruiden,
zich er-

tegen Boomen oploopen, en

gens om-

slingeren¬

zich 'er omssingeren , alzoo

brand ; ’t geen men anders ten eersten

ontdekt, als 'er Kalk te veel is, en dan

heeft men ook Kruiden, die moet men nog wat Sirih daar by nemen.
Boha Sidat doen.
Van de Sirib-Vrugten heeft men een rih.
Van deze zoort is de Lange Peper, by
Lange
gemeene,
en
ook
een
welriekende
zoort,
den Inlander Tijabe genaamd, en by anPeper¬
welke laatste meest gezogt werd. Beide
deren met de naam van Cubebe bekend.
deze zoorten zyn heeter in de mond, als
Sinh.
Van wat kragt, en werking, deze zoort
’t Sirib-blad; hoewel de welriekende Sivan Peper zy, is genoeg uit de Kruid- rib-Vrugt zeer lekker om te eeten is.
de.

boeken kennelyk.

Men heeft een wilde zoort van’t blad, en

Het Sirib-blad behoord mede tot deze, ook van de Vrugt.
waar van een onderscheidene zoort is,
Beide, het blad, en de Vrugt, hebdiens blad men alleen, en een andere, wel¬
ben ook verscheide gebruiken in de Inkers Sirih-Vrugt (zynde van gedaante als landsche Genees-kunde.
lange Peper) men tot de Pinang eet;
Daar zyn nog andere zoorten van, als

groeyende yder aan een byzondere rank.
de Sirib Cado Cado, de koude Sirib, waar
Het blad, en ook de Vrugt, is t'zavan de eerste den Inlander diend, om ze

mentrekkende; doch als men op een blad

of op de Vrugt wat Kalk in een behoor-

lyke mate doet (dat yder na zyn mond
weet te bereiden) werd die t'zamentrek-

kende kragt ten eersten gematigd, en te

by Aal te kooken, en de ssymerigheid
aan die Visch (dien zy 't vel niet weten
af te trekken) te benemen; en de laatste, als een genees-middel tegen Koort-

zen, en heete Kolyken, die uit de Gal

haren oorspronk hebben.

Tot
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Tot deze zoort behoord mede de ge-

en daar tegen op, en ook wel over eeni- ten van

meene Oebi-Plant , van welke wy of

ge wagens, gelinten, en latten, loopen. Boonen.

No. CVIII. een aftcekening geeven.

Van die zoorte is de Botor-struik, gevende zeer goede Boontjes, die men met

Oebi.

Men heeft wel vyf of zes zoorten van

Oebi’s, of Wortelen, die gegeten, en
als een algemeene kost van den Inlander

Vleesch, enz. kooken kan.

De Chineesche Boontjes, of de Cacara

Parang (gelykende na een houw-mes

gebruikt werden.

Daar is een zoort van Oebi’'s met vin- gevende mede een goede spyze; by welgers, die wy op No. CIX. vertoonen, ke men de Undis, en de gemeene Cacara wel voegen mag; doch deze boonen
die zy de Vinger-Oebi noemen.
Daar is nog een zoort, die zy de Slan-

gen-Oebi noemen, om dat die wortels als

vallen zoo lekker niet, als wel de onze,
of andere Indiaansche zoorten, en voor

Slangen zich vertoonen, en zoo groeyen. al als de witte Cacara, die weinig van de
Buiten deze heeft men nog verscheide

andere zoorten, als 't Oebi Tahon Tahon,

Turkze boonen in smaak verschild. De
Jule, of zwarte Cacara, werd zoo licht

Aboeho, (die , gelyk ook de volgende niet gebruikt, om dat zy ymand duizeVrugten draagd) en Oebi Elam, alle wel- lig maakt, hoewel zy anders , wel uitke een groot deel van des Inlanders spy- geperscht, zeer wel smaakt. Behalven
ze uitmaken, gelyk ’er verscheide van welke gemelde men nog verscheide andeze zoorten van Oebi's door de Neder
dere zoorten van groote en kleine boonen
landsche Juffers by de Thee-bak gevoegd. heeft, den Inlander tot spyze dienende,
en gegeten werden, hoewel ’t een voed en die een iegelyk op zyne wyze toebe¬
zel is, dat sterk kropt, daar het den In
reid; waar onder de Kadelee , de Catsjang
lander (die daar vry wat voor is) om be

Djintan of Comyn-boontjes, de Strand- en

mind, alzoo zy den buik geerne vol heb-

Zee-boonen, de Hairige en Jeukerige (wel-

ben, meer voor ’t eeten, dan voor den

ke laatste alleen dienen , om ’er ymand

drank zynde.

een poets mede te speelen) al mede geteld werden, als meest alle onder deze

Combili is mede een zoort van worte-

Combili.

len , den Inlander tot spyze dienende

waar van drie byzondere zoorten bekend

zoorten behoorende

De Camolenga, een zoort van Cawoer- Camo-

de, diend den Inlander al mede tot spy- lenga.
werpige. Deze wortels zyn vogriger ze, zoo met hare jonge Vrugten , die
gekookt, als met hare jonge bladeren
als de Oebi's.

zyn, de gemeene, de roode, en de lang-

Dit zyn alle tamme wortelen , behal-

ilde
Worte

len

die onder andere Moes-kruiden gemengd

ven welke ’er ook nog veel wilde zyn, werden. Ook heeft men van deze Vrugt
als de Ahey (daar mede verscheide zoor- een zeer goede Consiture , ’t zy dat zy
ten van zyn, hoewel van weinig gebruik

geheel geconfyt, of dat 'er Marmelade

Ondo, die mede tot spys diend , schoon

van gemaakt werd.

De Calabassa-Plant, mede een Cawoer¬ Calabasa.
men om haar jeukend zap moeite heeft.
om die te bereiden, Oebi Gorita, dienen- de-zoort, geeft wel geen spys; doch de
de meest om ze te confyten, en meer an-

gedroogde groote Vrugten dienen den

dere.

Inlander, om ’er water in te bergen, al-

De Batatta-wortel (anders Oebi Castel¬ zoo zy wel drie of vier kannen houden,
la genaamd) geeft een goede spys, niet en zeer licht om te vervoeren zyn , bealleen aan den Inlander; maar ook aan halven dat men, zoo zy al breeken, er

veel gemeene Hollanders.
Men heeft van deze wortel nog
byzondere zoort de Borst- Batatta

niet veel aan verliest.
een
ge

De Labo is een zoort van Vrugten, als Labo,
onze Pompoen, dienende den Inlanderen,

naamd, om dat zy wel na een Borst ge- en den gemeenen man onder de Hollanlykt, dienende aan deze en gene Baliers, ders, al mede tot spys, diens jonge bladoch aan geen Amboineezen, tot spys

deren tot een zoort van Moes-kruid ge-

De Dahon Sabran geeft een wortel, als
een Aard-noot, en deze werd veel by de

bruikt werden.

Thee-bak gebruikt. 't Gewasch slingerd

Een van de aangenaamste Vrugten is
de Water-Meloen, zynde als een groote

De
Water-

zich niet om andere Gewasschen; maar Pompoen, zeer zagt van merg , dat vo Hheten.

kruipt voort langs de grond.

zwarte of roode korlen is, als mede zeer

ven ook de Japansche Boonen voor de

verkoelende , en gezond. Men heeft
ronde en ook langwerpige ; van welke

Thee-bak.

laatste ik vry groote gezien heb in In-

Diergelyken zoort van Aard-nooten ge

De Ingomas-wortelen vallen hier mede; diën ; doch zy konnen by die van de
doch geven een zeer slecht voedzel, sma¬ Caap de Goede Hoop niet haasen, daar iker
van twee, en twee en een halve voet lang
Onder deze Gewassen heeft men ook heb gezien. Het iscen van de aangenaam
verscheide zoorten van Boonen, die hier ste Vrugten, die men op de na-tafel zet

kende byna als vooze Knollen.
Verscheide zoor-

113
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De

Men heeft hier ook Meloenen; doch ende tweede de kleine Tamatti genaamd.
Wy geven derhalven een afteekening

Meloen. zy vallen ssegt, en watcragtig van smaak.
Maar de Konkommers , hier vallende,

van de eerste zoort op No. CXIL. en an

kom¬

zyn beter, waar van twee zoorten zyn,

mers.

gevende in deze warme Landen een aan-

de tweede op No. CXIII.
De Plant is wel een stinkend Gewasch;
doch de Vrugten van beide zoorten die-

Kon-

genaame spyze tot Salade, in zoo verre,
dat de Indiaansche Genees-Heeren die
zelf ook aan lieden, die de Koorts heb-

ben, niet verbieden ; behalven dat zy

ook wel met Vleesch gekookt, en raauw
ook wel ingepekeld, of ingesulten, en
tot Atsjaar gemaakt werden.
Petola
Tsjjna,
enz.

De Cbineesche Petola-Vrugt (zoo na ze¬

nen egter den Inlander, met zop gekookt,
tot kost. Zy werden ook wel tot een

Salade gebruikt.
De Gandola, waar van een witte, en Gandola.
cen roode zoort is, is een zoort van Beet,

waar van de Inlander ook een zeker
Moes-kruid maakt, mengende die blade-

kere geschilderde zyde kleedjes genaamd) ren onder andere Kruiden; doch de roode werd voor de beste gehouden.
diend den Inlander al mede tot een dageDe Sajor Cancong leverd een goede Sajor
lyks eeten, zynde een Gewasch, ten
Cancong.
deele na een Konkommer, ten deele na Spenagie voor den Amboinees uit.
een Cawoerde hoewel meest na ’t eerste.

Onder de slinger-kruiden, hier vallen-Boenga

gelykende. De jonge bladeren dienen de, is mede de Boenga Tali, in EuropaTali.

ook tot een Moes, en hebben haar ge-

met de naam van Flos Cardinalis bekend.

bruik in de Boboto's , een zekere zoort

Dit Gewasch diend meest, om van de

van Indiaansch eeten, by ons onder de

bladeren alles fraais van dieren , beelden,

Ambonsche verscheidene spyzen beschreven.

Papari.

en allerley gedaanten, in de Tuinen te
maken.

Van deze Petola's zyn verscheide zoor-

Het geeft ook een enkele bloem aan

ten, als de Slangen-Petola, de Bengaal-

een steel, lang van hals, kleiner, als de

sche, de Bosch- of wilde Petola, alle
welke den Inlander op deze of gene wy-

Jasmyn-bloem, zynde die hals appelbloessem ; doch de bloem bloed-rood, eenig-

ze al mede tot een Inlandsch kostje, of

zins met wat purper gemengd, en ver-

tot een Moes-kruid, weet te bereiden,

toonende een heldere glans, behalven dat

en zich daar mede te vermaken.

zy ook zoo zagt, als Fluweel is, zynde
het jammer, dat 'er geen reuk by zoo

De Papari-plant diend hem met hare

gedroogde ranken en bladeren als Hop,

een schoone bloem is. Deze, ’s morgens

om die, ontrent een hand vol, met wat
water en zuiker te kooken , gevende de

opengegaan zynde met Zons opgang,
duurd tot wat na de middag, en gaat

bitterheid ’er aan, waar van men een re-

dan weer toe, zonder ooit weer open te

delyk goed gemeen Bier heeft, ’t geen

gaan.

men, de bottel van anderhalve kan, voor
een dubbeltje koopen kan.

Wy vertoonen deze struik op No. CX.
zo als zy op Choromandel valt. Daar is

ook een wilde zoort van.

De Baliers maken van de bladeren van

deze struik mede een rynsch Moes.

De Sajor Songga, of t Voet-Angels-Sajor
kruid, is al mede een van des Inlanders Songga.

Moes-kruiden, dienende meest voor zeer

De Sajor Poppija is mede een zoort van geringe en arme menschen, en ’t werd
Poppija. Papari, maar aan de wilde kant, en veel ook wel by Schild-padden-Vleesch in Bam¬
grooter van blad , hoewel eenigzins na boezen gekookt.
Het diend ook in de Genees-kunde byPapari riekende. Men heeft 'er twee zoorSajor

ten van, de ronde, en de langwerpige.

zonder, om ’er Zalven, en Pleisters van

De jonge bladeren van de eerste zoort

te maken, die men tegen zweeren en gezwellen kan gebruiken. De wortels, in

werden tot een Moes gebruikt, en zom¬
tyds ook die van de laatste; doch van de

Amboineezen niet; maar wel van Baliers,
Macassaaren en andere volken, hier woonende.

Wy vertoonen een afteekening van de-

water gekookt, en gedronken, zyn zeer
goed tegen de witte Vloed, ’t Graveel,

vergiftige Visch-stecken, en Krabbenvergift, als men van de zelve gegeten
heeft , doch de bloemen, by ’t Kruid

20 struik op No. CXI.
gekookt, zyn niet goed, alzoo zy ymand
De Tamatti-struik, diens Vrugten men ten eersten los-lyvig maaken
Tamatti.
Poma Amoris noemd , valt hier mede.
Zy is in Holland by de Artzen reeds genoeg bekend; doch hier vallen 'er twee

De Haylale, waar van men een roode, Haylale.
witte, en ook eene kleine blaauwe zoort

heeft, is een Slinger-kruid, dat met veel
ranken en bogten, die al vry taay, en
bekende in Holland overeenkomt; doch glad zyn, langs de grond loopt, hebbende tweede, kleiner en gladder van blad de aan ’t einde van een rank een groot
zynde, kend men by de onze in Europa blad, ook groeid aan die ranken, aan eezoorten van, waar van de eerste met de

nog niet. De eerste werd de groote, nige steelen, uit ’t midden dezer bladeren
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ren voortschietende , een groote witte jcukend zap, dan dat men de dunne rysens nog wel gebruikt, om ’t een of 't
slappe bloem , (te weten aan de witte)

als een zoort van klokjens , van welke ander mede te binden , dat egter al
wy op No. CXIV. en van de kleine zoort voorzichtig, om van ’t zap niet geraakt
te werden, geschieden moet.
No. CXV. een afteekening vertoonen.
Tali Baboenyi, of het Krakend Touw , is Tali Ba¬
De Ambonsche Vrouwen wasschen met
deze bladeren (gelyk ook met ’t kruid
Geno Geno genaamd) hun hair, om dat

langer te doen groeyen, en om de wortels ’er van door de verkoelende kragt

een Gewasch, hier mede vallende, dat boenji-

den Inlander tegen alle zweeren en Bloedvinnen diend, om de zelve te doen ryp
werden, als mede om gebrookene en ge-

vast te zetten. Zy dienen ook tegen
zweerende borsten. De kleine Haylale-

quetste beenen te geneezen.

bladen zyn des Inlanders Zeep, om lin-

wat na de Witie Bryonia, of Vitis Alba:

nen , enz. mede te wasschen. Ook heeft

geeft aan den Inlander met hare bladeren,
en dunne ranken, een zoet Moes. Ook

zy een fraaye blaauwe kelk-bloem.

De Paspassan-struik, gelykende wel Paspassan

werden de Vrugten gegeten. De gedroogde wortel is zeer goed tegen de
zwarte kinder-pokjens, als men die brand,
't Wyfjen), zomtyds raauw, en zomtyds en, tot een poeder gemaakt zynde, in-

De Dahon Biessol, of Bloedvinnen-blad,
waar van twee zoorten zyn , is een Gewasch, dat de Inlander al mede (voor al

Dahon

Biessol

gekookt, tot spyze gebruikt. Ook diend neemd. De bladeren verkoelen ook byhem ’t blad, met wat Coening of Curcu-

zonder, zynde den koortzigen zeer goed,

ma gewreven, om ’t op Puisten, Bloed-

om den brand uit te trekken.

vinnen, en andere zweeren, te leggen,

mige volkeren, hier woonende, tot Moeskruid met zyne jonge bladeren. Men

De Dahon Catam Catam, of t Krab-

gebruikt ze, om hare verkoelende kragt

ben-blad geeft een klokagtigelicht-purpe-

tegen de dolle koortze, Capialoe genaamd,

Dahon
Catam

Het Dahon Capialoe , waar van eenDahon
witte, en een roodc zoort is, diend zom- Capialoe.

alzoo zy die gezwellen ten eersten ryp
maken. Het diend ook tegen schurft
en meer andere quaalen.

Catam.

re bloem; en schoon men de bladeren tot

om datze die galagtige en heete vogten,

spys ongezond bevind, zoo hebben zy

die deze koorts verwekt, na zich trekken.

egter hare nuttigheid tegen verscheide
ongemakken, zynde zeer goed tegen zee

Indien de zieke, met het zap van de

bladeren en steelen van deze Plant bestre-

re voeten, zweeren, zweerende borsten, ken , geen jeukte op de borst, armen ,
vols, enz. voeld, heeft hy zekerlyk de
gelyk de Zaad-korls, met Pinang gekaauwd, en ’t zap ’er van ingezwolgen,

Dahon

Contoet.

zeer goed tegen Buik-pyn is.
Dahon Contoet, of het Vyst-blad, zoo

renaamd, om dat het stinkt als een veest,
is een Gewasch, diens bladeren niet al

leen veel dienen, om den een of den an

deren onkundigen een poets te speelen ;
maar die ook in de Genees-kunde zeer

dienstig zyn. Het is een wind-brekend
middel, zeer goed tegen Buik-pyn, als
men ’t zap inneemd , of de bladen by
Moes-kruiden doet, alzoo zy veel erger
rieken , dan smaken. Men maakt ’er ook

goede Pleisters tegen verscheide harde gezwellen van.

Cajoe
Tsjina

Hoetan.

struik, die zich verre met zyne ranken
uitbreid, dienende nergens toe, als om
de rype Vrugten te eeten, die egter, als
zy ’er al zyn, nog niet zeer aangenaam

vallen, om dat zy in de keel wat jeuken,
ook zyn zy pas zoo groot, als Corenten.
De Akar Binasa, of de Bedervende Akar Biwortel, werd, om ergens bleynen te doennasa.
trekken, en in de plaats van een Spaansche Vliege by den Inlander gebruikt,
waar mede de wortel al vry wat overeen-

Gewasch , diend nergens toe, als tot ven gesneden, mede tegen Hoofd-pyn.
De groote Voorvechters onder d'AmTandestokers, de jonge steelen, en eeni-

scheide zoorten van.
pang.

De Zabib Hoetan, zynde een zoort LaLijk.
van een wilde Wyngaard , is een woesteHoetan.

Het wild Cajoe Tijina, een doornig komt. Men gebruikt de zelve, in schy-

ge bladeren werden tot Moes-kruid
met andere gemengd. Daar zyn verTaliCoe¬

Capialoe, en, jeukte voelende, dan heeft
hy die niet.

boineezen dragen de roode gevlamde bloem
agter hunne ooren, doende die ook in de
Saguweer , die zy drinken, om dat zy

Onder de doornige Gewasschen, die zich inbeelden, dat hun dapperheid daar
zich ergens omwinden , heeft men ’er door merkelyk toeneemen zal,
Het kruid Pancaga, of anders het Pancaga
een, Tali Coepang, dat is Dubbeltjes-Touw,
of Dahon Pitis , het Penning-blad, ge- Peerdevoetje genaamd , diend met zyn
naamd, zynde een zoort van wilde Oebi bladeren ten deele tot raauwe spyze, en
waar van twee zoorten zyn, ’t Wyfjen, ten deele ook tot geneezing van zeere
dat Vrugten, als Dubbeltjens, en 't Man- voeten, zynde in ’t gemeen een zeer
netjen, dat bloemen draagd.

goed wond-kruid. Het zap ’er van is

Het is van weinig gebruik, om zyn ook goed tegen Buik-pyn, zweerende
ooren
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ooren, en tegen vergiftige kost, die men geten , hebbende eenigzins een ziltige
smaak, die niet onaangenaam is.

gegeten heeft. Het Kruid, in Saguweer
Dahon

gekookt, is goed tegen ’t Graveel
Dahon Asam, of 't Suur blad, diend

Asam.

den Inlander, en Hollander, tot een aan-

Wy vertoonen hier van twee zoorten,

het groot- en klein-bladige,Op Ne.
CXVIII. ; de eerste zoort by de letter

A. , en de tweede, by de letter B.
De Dahon Pitis Besar, of Groote Pen- Dahon

genaamc Salade , hoewel de eerste dit

meest by haar Visch kooken , om een
zuure sauce te hebben, hebbende byna

Pitis Be¬

ning-bladen (dus na ’t fatzoen van ’t blad

sar enz.

by hen ’t zelve gebruik, als de Suuring genaamd, gelyk mede de kleine Penningbladen) werden zeer heilzaam tegen alle

by ons. Dit is geheel iets anders, als 't
vergiftige Visschen-steeken geoordeeld,
geen wy op No. CXIII. vertoonen.
Men gebruikt deze bladen ook, om voor al, zoomendeszelfszap’er opdruipt,

de Cassomba-verw, en andere diergelyke alzoo het sterk verkoeld, en het vergift
te maken. Andere mengen dit zap met ’er allengskens uittrekt; doch men moet
dat van zuure Limoenen, en dan diend

dit eenige reizen aan een doen, eer de

het, om blaauw te verwen, of om Ge-

pyn zal overgaan. Men gebruikt de

weer schoon en blaauw in ’t oog te ma¬
ken.

Dahon
Loeee
ran.

Het Dabon Goecoeran, of ’t Rasp-blad,
diend den Amboinees met zyn bitter zap

tegens Kolyk, de Buik-wormen, en
Koorts. De gedroogde bladeren werden
by de Hollanders hier, even als Papari,
om ’er bier van te kooken , en om dat

tweede zoort ook tegen de Sprouw
De Boba of Pok-bladeren zyn zoo ge-

naamd, om dat zy, met haar afziedzel,

Dahon
Boba.

gedronken, den Amboinees byzonder dienen , om die zoort van polken uit te
dryven.
Deze drie laatste Gewasschen, of Melk-

touwen, komen nietuit de grond; maar

gemeenelyk uit de ruige schors van eenibruikt. Doch 't is zoo goed niet als de ge dikke Boomen, of ook wel uit eenig
Papari in bier, alzoo ’t veel eer zwaar- hout, dat al sterk aan ’t verrotten is,
als een bittere Hop-smaak te geven, ge-

hoofdig maakt, en koppig bier geeft.
Caranassi.

Caranassi, waar van een groote en een

voort.

Het Gorita, of Pompoen-Touw (dus naTali Go¬

kleine zoort is, werd tegen alle zweeren, zyn Pompoenagtige Vrugten genaamd)rita.
gezwellen, en tegen een ongemak, den

Timon
Tikos.

toovering of jeukte, ’t gantsche lichaam

aan de beenen, die zeer jeuken, in kor-

over loopende, even als of veel Mieren

ten tyd sterk voortloopen, en eindelyk

hem beeten, en die eindelyk met gaac-

een leelyke zweer en opening maken,

jens opbreekt , gebruikt. Deze quaal

gebruikt. Ook doet het tegen de ge-

houd den Inlander vast voor een zoort

meene Coerap of Omloop, by andere de

van betoovering, om van welke af te

raken , zy hun lyf met deze bladeren
Wolf genaamd, grooten dienst.
De Timon Tikos, of de Muizen-Kon¬ wryven.

kommer-struik, waar van een roode en een
groene zoort is, geeft kleine Vrugten

twee by een , geeft, maar op ’t Eiland Rhun.

tweede zoort wel door de kinderen ge-

Rhun, in Banda valt, is een heerlyk middel tegen alle verstopping, buik-pyn, en

Sprouw, en tot opheldering van ’t gezicht.

wela.

De Poelo Rhunsche wortel (die een kleinAkar

donker purper bloemtjen, gemeenelyk Poelo

die als Konkommers smaken, waar van de

geten werd. Het zap is goed tegen de

Soessoe-

werd by den Inlander tegen zekere be-

omloop genaamd, zynde kleine puistjens

Daar zyn ook eenige Touwen, die melk

krimping in de darmen, als mede tegen alle koortzen, die op geen vasten tyd komen.

De bladeren van de Mats-Oedang, of

’t Garnaals-oog, zyn zeer goed, om ee- Mata
Soessoewela, die zeer wel na de Kroon van nige gezwellen te doen ryp werden , en
Oedang.
Ariadne (zeker gesternte) met hare zes of om de zelve te zuiveren. Zy werden

van zich geven. Onder deze is mede de

zeven witagtige bloemen byeen, gelykt. ook wel met Bacassam, en met Visch
Sajor
Macut.

De Sajor Macau (eigentlyk Macao) is gekookt, gevende een rynsche smaak
mede een melkgevend Touw, en een ’er aan.
De Sambong-struik heeft een Touw
by-zoort van de Soessoewela, gevende me-

de diergelyke bloemtjens, en daar na ook wel een kleine arm dik ; doch hetis SamVrugten, die, jong zynde, gegeten wer meer gras- dan houtagtig. De Ba- bong.
den, doch de oude niet, om dat die als liers gebruiken deszelfs blad, om ’t hare
Koebeesten in de heete tyd tegeven. Ook
een zoort van Capoe geven. De jonge
bladeren werden ook wel raauw gegeten-

Deze Sajor Macao-struik met hare

Vrugt, vertoonen wy op No. CXVI.
Dahon
Capo.

geneest het zap, alleen ingegeven , de
quynende Koeyen.

Het hert van deze Plant, met Pinang

Het Dahon Carpo of ’t Krakend blad, en kalk gekaauwd, maakt swarte tanden,
werd van den Inlander by Bacassam, en dat by zommige Inlanders een groot cie-

Atsjaar raauw, en ook wel by Salade ge¬ raad is.
Rambor
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Rambot Poetri, of 't Princessen-hair,
Rambot

Poetri.

een Gewasch zonder wortel, en bladeren

op andere ruigte en Heesters voortko-
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zing van deze en gene quaalen, wonden,
of ziekten, gebruikt, en van veel nuttigheid bevonden werden.

Rautsjaga, een zoort van Ternataan- Rautsjamende en werd by de Maleyers, Javaa¬
nen, Terniataanen, enz. gebruikt om ha- sche Agrimonia, is goed tegen iets , dat gare Vaartuigen te calefaten, te pekken, van eenige Hars gebrand is, waar op men
dit blad, wat gewreven, maar legt. De
en te beslryken, dat zy egtermaar by gebrck van beter stoffe doen, zynde de Da-

Koorts werd ook door deze bladeren, op

of de Djarac-Olie , anders de gemeene

’t lyf gewreven, verdreven. Dahon Hheiraan, of ’t Kruid van verwondering, dat
reel bloem-kranssen boven een draagd ,
diend ten deele tot spys, ten deele tot

stoffe, die zy ’er toe gebruiken.
Van allerley wilde Kruiden door malkanderen.

Wilde
Kruiden
door een

geinengd.

wortel is ook goed tegen Tand-pyn. De

mar Selan (een Hars bevorens beschreven

Bchalven alle de voornoemde, meeft
tamie Gewasschen, zullen wy nu ver-

der deze en gene wilde Kruiden onder
een, diehier vallen, en zoo, als ons die

geneezing van wonden.
De wilde Majana diend by de Javaanen tegen Buik-pyn.

De Dabon Tsjinta, een aoort van Lief- Dahon
kruid, om zich by ymand aangenaam te sjjnta.
naken, diend ook, om, als men dit y-

zullen voorkomen, opnoemen.
Onder deze told men de Teckey zyn-

mand zend, hen kennis van onze droef-

de zelrere zoort van cyperus of wilde Ga¬

Dahon Sipat, is een kruid , dienende

heid te geven.

liga, die weer verscheide onder-zoorten tot verkoeling, en om, als inen zyn
heeft, wordende by de Javaanen, Ba- hoofd ’er mede wascht, ’t hair ziwart te

liers, enz. onder hunne Zalven , en Bo

maken, te beter te doen wortelen , en

bori's, veel gebruil't.

groeyen

Zeter Gras Tabalissa, als mede Rom¬

Silaguri is een kruid; wiens gekaauwde

pot Carlan, Rompot Maraja, Rompot Soe¬

vortel, op gezwellen, en wonden ge-

bat, Coesso, Coesso, Ronpot Coeda, Ta¬

egt de zelve doet rypen, en genezen.

gal Ngana (een zoort van Verwyt-Gras,
dat zy ymand zenden, als zy hen verwy-

ten willen, dat hy, of zy oorzaak is,
dat y 170 Weri Hissa, Rompot Boeloe

Babi, Lalan, Hoelong, Late (een Riet
Gras daar veel zoorten van zyn) wer-

Dahon
Sipat.

Dahon Gatal Besar, of t groot Jeuk-

Dahon

blad, een zoort van Barn-netelen, heeft Gatal Beby den Inlander byna zulken gebruik, als
by ons het Koppen, en zoo ras hen wat
schort, laten zy zich hier mede bestryken , waar op dan bobbels volgen, en

sar.

den daar al mede onder gerekend, zynde dat ook beterschap geeft, zoodanig, dat
le te -aamen byzondere zoorten van de onlustigheid geheel en al, altoos zoo
Gras, en Lang-sny-Gras, of van eenig
Rietagtig-Gras, die by den Inlander in

zy zich inbeelden, overgaat.
Daar is ook een Dahon Gatal Babi, of

hunne Genees-kunde mede deze en gene

de Verkens-barn-netel, zoo, om dat zy
die geerne eeten, genaamd, en niet veel

nuttigheden geven.
De wilde

Salee.

De wilde Salee, diens korls tot Brase-

van de onze verschillende, en een Dahon

letten gesnoerd werden , Sajor Boeloe, zoo ratal-Mati, of de Doode Barn-neiel, welde groote, als de kleine, is ermede onder, ke laatste de Ternataanen tot een Moeswerdende nu en dan ook tot spys gebruikt,

kruid diend.

nevens nog twce of dric andere zoorten ’er

Sajor Panoe diend, om de witte vlck-

van, het Kruis-Gras, dat ook verscheide

ken, die den Inlander nu en dan wel op

zoorten heeft, de Dahon Mata-Panas, of 't

zyn huid heeft, weg te nemen, doende

blad tegens quade en betooverde oogen, dat

dit, door 't Zaad, als ’t maar half ryp
is te wryven ; doch die een ander die

anders 't Honds-oor genaamd werd, waar
van mede eenige zoorten zyn, en dat een
groot middel is tegen betoovering, die

vlekken zoo doen verliezen , erven die

dan, zoo zy hen inbeelden, zelf over.
Dahon Benang, waar van een witte en Dahon
met de oogen geschied. Dagon Ingat of
het Kruid der geheugenis, dat men ymand roode zoort is, diend, voor al de roode, Benang.
zend, als men hen ergens om wil doen om ’t wit Kattoen ’er mede te verwen.
Boengo Boengo diend met zyne bladeren Dahon
denken. Lire, of Oebar Sowanggi een

zeker Kruid tegen toovery dienende, en tegen Hoofd-pyn, en is een zoort van Boengo.
waar van meer zoorten zyn, het wilde

Riarer-Goud-blad , ’t Verkens-kruid , de

Gendaroessa.
Dahon Moreto diend met ’t zap van Dahon

Soffo Moetiara, de Sajor Oedang, of 't zyn bladeren tot opheldering van ’t ge- Moreto.
Garneeli kruid, zyn alle te zamen wel
zicht; ook is dat heerlyk tegen zwaare
wilde Kruiden, maar van welke egter de-

benaauwdheid op de borst , welke de

ze en gene nog tot Moes-kruiden, en de

Ternataanen Moreto noemen.

andere al mede by den Inlander tot geneIII. DEEL.

Sajor Cambing, of 't Bokken-kruid,
KK

diend
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diend tot een goed voedzel, zoo voor de
Bokken, als dat het ook een goed gekookt Moes voor de menschen geeft.

zynde ook goed, om ’er hoosd mede te
wasschen, en om ’t hair te beter te doen
groeyen.

Capei, waar van mede verscheide zoor-Capei¬
Dahon Bidji Katsjang, is een Struik ,
diens zuure bladeren en steelen, wel raauw ten zyn, diend met zyn twee eerste zoorten, om met de onderste steelen van de
tot Bacassam gegeten werden.
Sombong, een zoort van Indische wilde

Som-

bong.

zelve in stukken gesneden touw de Toe¬

Salie, diend tegen Kolyk en Winden

tombos, of de Ialandsche Doozen, te om-

en men gebruikt deze bladen in de baden

zoomen. De kleine zoort gebruikt men

tegen lammigheid. Daar zyn verscheide tot cieraad der Zegen-bogen op de Feezoorten van, van welke zommige in de

kost gebruikt werden, en zommige niet.
Eeeen
Salawar

Dahon Salawar of 't Jaloezy-kruid,

diend de Inlandze Vrouwen, om ’er ha¬

re vermagerde kinderen mede te wassen,

sten, en Bruiloften.

De wilde Micca Miccan is een zoort van Micca
Vaere-kruid, het naast met de rechte

Miccan.

Capillus Veneris overeenkomende, gelyk
’t ook even zoo mag gebruikt werden.

Salecong, mede een Vaere-kruid , is
haar mans overspel bedryven. Het is ook hier nog zeer weinig bekend.
Simbar, of ’t Polypodium Indicum, diend Simbar.
goed tegen de witte Vloed, en tegen ’t

en te vegen, als zy zich inbeelden, dat

bloed-wateren.

den Amboinees met zyn blad om de Geep

Ampoelat,een zoort van Indische klitzen, (een Visch) te bedriegen, slokkende zoo

Ampoe¬

en die er verscheidenerley zyn. Sy dienden ras hy dit blad in Zee ziet dryven , ’t

lat.

nu en dan, voor al de breed-bladige zoort,

zelve met den hoek na binnen, en dan is

in een harde geboorte, of tegen lichte hy gevangen. Zy hangen de bladeren
wonden, die de versche bladeren, met ook boven ’t hoord hunner kinderen, als
zy slapen, om hen tegen betoovering te
bewaren , hoewel zy dat voor ons niet
genezen.

wat gekaauwde Gember ’er by , zeer ras

Dahon Copo Copo, of 't Pok-kruid, diend

Dahon
Ca9

C990.

den Inlander tot Moes, en ook om de

willen weten.

Wy vertoonen op No. CXVIIL. een

Pokken, hoedanigt het ook mogen zyn. afteekening van deze Simbar-struik.
uit te dryven.

Sajor Radja Noete diend met hare jon- Sajor

Radja
Anti geeft aan de Baliers mede een goed ge bladeren al mede tot cen Amboinees

Moes-kruid.
Pakoe
Hitam

Besaar.

Noete.

Moes-kruid, ja tot een heerlyk en Ko¬

De Pakoe Hitam Besaar werd van een ninglyk Moes. De grootste bladeren

kruid een groote Vaere-boom, hebbende dienen ook tegen lamheid, als men ’er
verscheide zoorten, geeft zeer goede sty- de middelste ribuitneemd, of plat schaaft,
en dat met Calappus-olie besmeerd, maDeze Boom werd de Groote zwarte Spy- kende die warm over ’t vuur.

len tot Heiningen, en diergelyk werk.

ker genaamd, om dat de bladeren wel na

Dahon Rambot, (zynde gelyk al de veer-

Dahon

Rambot.
een Spyker gelyken , een naam , die de tien voorige zoorten mede een Vaere-

Inlanders aan alle diergelyke Gewasschen
geven.

Pakoe

Ajer.

kruid heeft verscheide zoorten, van welke
de eerste gebruikt werd, om ’t hair te was-

De Pakoe Ajer, of de Water-Spyker, schen (daar ’t kruid ook zyn naam na
krygt veel hooge steelen, die wel tot draagdj en om het beter te doen groeyenveertien voeten hoog groeyen.

De tweede zoort is een quaad onkruid.

Daar is een Mannetjen, en een Wyfjen

Kae, het laatste Vaeren-kruid, geeft Kae
van en ’t laatste werd op Hoewamohel aan de Mooren hunne Schryf-pennen ,

tot Moes gebruikt. Het heeft ook een

waar toe zy de zwarte oude steelen gebrui-

verkoelende kragt , doende verscheide ken, om Arabisch te schryven. Ook diend
deszelfs jong loof, als de Roetoe Roetoe,
diensten in de Genees-kunde.
Sajor Pakoe¬

De Sajor Pakoe geeft, als men in 't op de Bruiloften, om alle bogen, stylen,
enz. fraay en groen te maken.
Roetoe Roetoe, een zoort van Mosch,
hare jonge bladeren een zeer goede Sala-

Bosch is, en niet anders krygen kan, met

Dahon
Rocroe

werd tegen quetzuuren, en wonden, ge- Roetoe,
heb. Zy geven ook een zeer goed Moes, lyk het anders ook tot cieraad der Pronk- en verwel gestoofd zynde; doch dit is 't Wyf- bogen , op de Feesten gebruikt werd scheide
zoorten
jen, alzoo 'er ook een Mannetjen van die blyvende ettelyke dagen aan een zeer

de, die ik menigmaal met smaak gegeten

zoort is.
Pakoe

Oedang

Roetoe Roetoc Papoewa, een zoort van

een groote en een kleine, maar ook veel

t voorige, is ook van ’t zelve gebruik.

onder-zoorten zyn , geeft den Inlander

Ayle.

deszelfs,

frisch, en groen-

Pakoe Oedang, waar van niet alleen

Loemoet, mede een Mosch, met wa-

met jonge bladeren ook een gemeen ter gekookt, en ingenomen, is zeer goed
tegen de buik-loop, die uit koude ontMoes-kruid.
Ayle, waar van ook verscheide zoor- staan is.

ten zyn , diend tegen versche wonden,

Tahi Angin, of de Wind-drek, om dat

het

En GEWASSEN
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het zoo licht is, is ook een Mosch, als bruiken in de Genees-kunde van den Inof ’t maar groote hairlokken waren, zyn-

de veelverwig , doch meest licht-groen
geel , wit en rood. Het diend aan de
blanketzel, wryvende dat met syn Ryst-

nog een kleine zoort van deze, Angrec
Kringsing Kiisjil, of de kleine geteekende

meel, en wat Coening, of Curcuma, tot

Angrec, genaamd.

een Pap, die zy, wanneer zy uit zullen
gaan , op haar aangezicht stryken, dat

een Bloem , doch minder in geral dan

groote Vrouwen in Ternate tot een rood

zeer levende roode verw bekomt , dat

een roode zoort, die wy op No. CXIX. zoorten.
afgeteekend vertoonen met hare bloemt-

tusschen de Vaeren- en Mosch-kruiden.

Het diend mede, om alle Bogen, Stylen,
Hemels, Deuren, Ledckanten, enz. der

Daar is nog een zoort, die zy de Mus-

iekende Bloem, byna als onze Narcissus, of als de Boenga Tandjong. Behal-

ven de gemelde zyn ’er nog wel vier of
vyf zoorten van Angrec, die in de Ge-

enkele steel, twee of drie voeten hoog.

nees-kunde van den Inlander mede eeni-

Het diend enkel tot liefhebbery , om

ge dienst doen, van welke zommige al

zich over de fraaye teekening, die'er in

mede fraaye Bloemen geven.
Dahon Soebat, waar van vyf zoorten

Het is met geele en licht-roode geruite streepen op zyne vier of vyf blaadjes,
die als Fluweel, en Castanie-bruin zyn,

Poetri.

Atsjaar.

cus- Angrec noemen , gevende een wei-

is, te verwonderen.

Boeng-

jens, die van groote als Hyacinthen zyn,
hebbende een goud-geele grond, roode
streepen, en spikkels er op. De Bloem
diend tot vermaak, en de bladeren tot

en Bruidegoms, op te cieren.
Dahon Petola is maar cen klein kruid-

e ; doch zeer aardig geschilderd , dat
men zeggen zou, dat er een konstenaar

meer

andere

onge ongetrouwde Lieden, of der Bruids

aan doende geweest was, hebbende een

Angrec

Angrec,

de voorige, gevende. Men heeft mede en

zich weer wascht, duurd.
Roetoe Roctoe Kajoe is een middel-zoort

Dahon

Dus is er ook een witte Angrec, mede De roode

daar door zeer verkoeld werd , en een

egter maar voor dien dag, of tot dat men

Petola.

lander, om Gezwellen te doen ryp werden, om Buik-wormen te verdryven, en
om de Milt-zickte te helpen. Men heeft

zyn, is mede een Gewasch tot de voorige Angrecs eenigzins behoorende.

Bchalven deze zoorten, alle op de

geteckend.
Onder deze wilde Kruiden, hier val-

nooge Boomen zich vertoonende, zyn

lende, behooren ook die Gewasschen ,

aarde en beneden opdoen.

die zich op andere Boomen, en niet op
de grond opdoen, hoewel ’er egter nu
en dan eenige zoorten van Angrec zul-

Cora, (gevende veel purpere Bloemen

61(10

doch zonder reuk, behalven dat de bla-

12.

er ook eenige Angrecs , die zich op de

Onder deze behoord het Dahon Cora Dahon

len voortkomen , die op de aarde zich

deren dienen, om ’er alles in te winden,

vertoonen.

om de Saguweer-potten ’er mede toe te

Onder deze munt uit de Anxrec Boen-

inden, ) 't Aard-Angrec, het Bongkos-

ga Poetri, of de Angrec der Princesse-

plad, voor al dienende, om ’er alles in te

bloem, een Plant, groeyende op de Ca-

winden,) de drie-dubbele Bloem, vierbyzondere zoorten van Ambonsche Orchis,

nari, en Mangi Mangi-boomen, gevende

zynde mede zoorten van Aard- Angrecs
een geele bloem, die wat na den groenen trekt, van grootte als een Narcissus, Roemab Simot, of de Mieren-Nest, Oebi
op welke men verscheide Characters, als Radja, of de Koningliyke Oebi; mitsgaders
of het Hebrecuwsche letters waren , die verscheide Fungi, als de Tijampedahadonker-rood zyn, ziet, dat vry zeldzaam
staat. Zy bestaat uit vyf buitenste bla-

Padden-stoel, die de Amboinezen als een
elckerny pryzen ;) Nooten-Muscaat-Pad-

den , die agter smal, en voor breed zyn,

den-stoel, de beste onder de Padden-stoe¬

nebbende in ’t midden nog een hol ge-

len, en bevorens daar wy van die spece-

bogen blaadje, als een bekertje, dat lich-

ry spraken, al beschreven; ) de ZagoePadden-stoel , (de gemeene Padden-stoel,

ter van verw en met paarsche streepen

geteekend is, hebbende van binnen nog

waar van verscheide zoorten zyn, Dahon

een hol pilaartje, doch geen reuk. Zy

Lawar, Roemab Codoc, of t Kikvorschen-

kan wel acht dagen, in een kamer gezet, huis, de Lompat, de Glooba-plant, die De Gloo¬
goed blyven; doch men moet ze niet in ook aangenaame langwerpige Vrugten a-plant.
t water, en maar zoo droog, zoo men geeft, die men lekker weet te stooven,
geen stank ’er van hebben wil, zetten.
en die smaken, als of 'er wyn by was, die
Deze bloem diend alleen tot vermaak,
en is ’t gebruik der zelve in ’t hair zoo

men ook raauw eet , van welke Plant

zou durven dragen.

en drie andere zoorten zyn; Toehoe Toebbe,

wy op No. CXX. een afteekening met
eigen aan de Ternataansche Princessen, dat deszelfs Vrugten geven; en van welke 'er
geen gemeene Vrouw, of Dochter, die nog een Papoewasche, een Doerian-soort,

Deze Plant heeft nog verscheide ge- om dat het na Zuiker-Riet gelykt , waar
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van mede verscheide zoorten bekend hier in Amboina vallen; waar mede wy
zyn; Dahon Lada, of 't Peper-blad, de dan van deze Woud-Gewasschen afscheid

Berg-boon, waar van zeven of acht zoor-

zouden nemen, zoo wy niet bevonden

ten zyn; Soeka Doeka, als of men zeide, nog eenige Gewasschen, die hier vallen,
een Kruid van blydschap en droefheid, en zeer bekend zyn, overgeslagen te hebstaande by dag vrolyk, en open , doch ben. Wy zullen die maar noemen, zoc
by avond dor; 't Ambonsch Muizen-oor als zy ons te binnen komen
De wa¬
teragtige

Soclassi.

Onder deze is, welke de Inlanders Bode Bosch-boon, de kleine wateragtige Soe¬
lassi, of Bruin-heilig, waar van nog een ri noemen, en die anders genaamd werd,
zoort is, Dahon Sahaleh, of t cenige de Nax-Vornica, welke de Purgeer- Noot-

blaa; de Sajor Manis, of 't Zoet Moes¬
kruid, zynde alle te zamen Kruiden, die

jens voord brengt.

Wy geven een afteekening van de Bo-

den Amboineezen deze of gene nuttig-

ri-plant, en van die Noot, op No. CXXI.

heid in hare Genees-kunne, of huishou-

Op Malabar valt een andere, daar van

wy geen afteekening geven, om dat dit
ding, toebrengen.
De SpatMen teld onder deze wilde Gewasschen in de Hortus Malabaricus al gedaan is.
Radys.
wortel.

mede de Spat-wortel , die op Macassar

Wat voor Cbineesche Radys men hier

groeid, zeer dienstig om alle vergiften heeft, kan men ten naasten by aan deze
ergens uit te trekken, en om ymand ten zien , die wy op No. CXXII. vertooeersten aan ’t overgeven van dien te hel¬ nen. Door de bank zyn zy van grootte
pen. Hier onder behoord mede de Ba-

als een Konkommer, of Piesjang-Vrugt, en

wang Hoetan, of de wilde Ajuyn, dienen- byzonder goed en scherp van smaak, le¬
de om ymand te vergeven , Casse Selan

verende, met een Hoen gekookt, een

Dieroedjoe, een tegen-gift, de Zee-Por- lekkere schootel eeten uit, gelyk zy ook
celyn , dienende om Atsjaar te maken, doen, als Knolletjes gebruikt zynde;
en ook wel tot een Salade ; en de Tarat- doch deze drickluftige is wat wonderlyk
ti-plant, die als een plompe in de moe-

rassen groeid, en een van de schoonste

Boenga

van maakzel.

De Boenga Boelan, of de Maan-bloem,

Boelau.

en grootste Tulipa's, die ik ooit gezien een fraay Slinger-Gewasch, vertoonen

heb geeft, staande op een steel van zes

wy op No. CXXIII. Zy geeft aan een

voeten lang, hebbende zeventien blade-

byzondere steel een fraave klokagtige

ren, waar van de tien grootste, en bui- Bloem, en aan yder der byzondere rantenste ruim zeven duim lang, en een ken maar een blad, en dat wel zoo, dat

hand breed zyn, meest Roozen-verwig, de steel, waar aan de Bloem komt, zich
en zomtyds wat gemengeld van verw. gemeenelyk midden in, tusschen de twee
behalven dat de korlen, die ’er van bin- andere steelen, waar aan de bladeren zyn,
nen in die Tulp, ter grootte van een

Haze-noot, vallen, gegeten worden, en

vertoond.

De Ban-

Men heeft hier ook een Gewasch degaysche
Castanie.

byna ook zoo van smaak zyn. Het blad Bangaysche Castanie, waar van wy een
schynd een zoort van ’t Caladi-blad te afteekening op Ne. CXXIV. geven.
De Ram¬
zyn, en eenige Kruid-kenners hier houDe Ramboetan , en hare Vrugt ,de boetan.

den dit voor de Egyptische Boon der Ouden. Caffers-Vrugt genaamd, valt zeer gemeen
Men heeft van deze Taratti-plant nog op Batavia, en is hier al mede van daar
een kleine zoort, die weder verscheide

gebragt. Wy vertoonen die op No

onder-zoorten heeft, waar van verschei

CXXV., en besluiten daar mede, na 't

de wortelen gebraden gegeten werden. vertoonen van een Lyst der afgebeelde
En eindelyk behooren ook de Pajor Boomen, enz. onze Beschryving van de

Codoc, of het Kikvorschen-moes, Kiamban,

Boomen, Heesters, Planten, en Kruiden,

Balla Balla, Pajor Lompan, Pajor Ca- die hier in Amboina vallen, om nu tot
rang al mede onder de wilde Kruiden, die wat anders over te gaan.
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LYST
DER AFGEBEELDE

BOOMES, PPLEOPERO,
PLANTEN EN KRUIDEN,
Tot het Werk van AMBOINA behoorende.
Lyst der

de B-o¬

No.

No.

afgehecl¬

I InE wilde Mangge-boom, bloessem, XXXIII. De Nooten-Muscaat-boom, en

men

CnZ.

Heesters II. De Pauw-boom, en Vrugt.
enz.

III. De Mangostan-boom.

IV. De Docrian-hoom, en Vrugt.
V. De wilde Sockom-boom.

Vrugt.

XXXIV. Een tak van een Timorse Sandel-boom.

XXXV. Een tak van een Ambonse Ba¬
staard-Sandel-boom.

XXXVI. De Galedospa-hoom,en de Vrugt.
VII. De Boha en Massi-boom, bloessem, XXXVII. Een Coelit- Lawan- tak, en
VI. De Jamboes-bloessem.

en Vrugt.

dito.

VIII. De Ceramse Jamboes-boom, dito , XXXVIII. Een tak van de Damar Selan,
en dito.

IX. De Lanssa-Vrigt.

met de bloessem.

XXXIX. De olicagtige kleine Canari-

goom, en de Vrugt.
X. De wilde Lanssa-hoom, en Vrugt.
XI. Een tak van de Bou Malacka, of de XL. De Camiri-boom, en dito.

Malakse-Vrugt, met de Vrugt deszelfs. XLI. De gemeene Gandaroessa-hoom, en
XII. De derde zoort van een wilde Canari.

dito.

XIII. De witte en gladde welriekende XLII. Een tak van de wilde Cananga-hoom.
Canari.

XIV De Draaken-tak, en Vrugt.

XLIII. De Nagassari-boom, en de bloem.
XLIV. De Bongu Tandjong-boom, en dito.

XV. De Malakse Condondong, Moedoe XLV. De wilde Bintangor-boom, met
genaamd, met de Vrugt.

zyn Vrugt.

XVI. De Coessambi-boom, en dito.

XLVI. De Water-Gilala, met zyn bloes-

XVII. De Sangga-boom, en dito.
XIX. De wilde Cadjoe-boom.

XLVII. De Cajoe Mata Boeta-boom, en

XX. De wilde Nam-Nam-boom, bloessem, en Vrugt.

XXI. De Bilac-boom, en Vrugt.

sem.

dito. Het Mannetjc.

XLVIII. Dito Boom, met dito, en de
Vrugten. Het Wyfje.

XLIX. De Rotang Diernang, of de
Rotang, die 't Draaken-bloed geeft, met
XXIII. Een Sagoe-boom, nevens een SaXXII. De wilde Gnemon, en dito.
goe-blad, en dito.

de Vrugten.

XXIV Een tak van de tweede zoort L. P. De Vergift-boom, 't Mannetjen.
van de Lontar-boom, Hbur genaamd, met LI R. Dito Boom, ’t Wyfjen.
de Vrugt.

XXV. Een wilde Pinang-boom , en dito.

LIII. De Nani-boom, bloessem, en Vrugt.

LIV. De Samar-boom, dito, en dito.

XXVI. Een tak van een groote Nibong- LV. De Titi-boom, en dito.
hoom, met zyn bloessem, en dito.

LVI. De Samama-boom, en dito.

XXVII. De welriekende Chineesche Ci- LVII. De Cajoe-Amas, ofde Goud-boom,
tvoen.

XXVIII. Een tak van de Soelamoe, of
Boba Hati-booin.

XXIX. De Soscot-boom, en Vrugt.

en dito.

LVIII. De Cajoe Koeda-boom, en bloem.
LIX. De Casuwaris-boom, en Vrugt.
LX. De Mangi Mangi-boom, en dito.

XXX. De Camelan, of de Molukse A¬ LXI. Het Cajoe Taht, of Stront-bout.
nys-boom.

XXXI. Verscheidenerley Nagelen.

LXII. De gemecne Ebben-boom, bloessem,
en Vrugt.

XXXII. Keningi-Nagelen.
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No.

No.

XCIII. De Ribud-Plant.

LXIII. De witte dito, en Vrugt.

XCIV. De groote zoort van Lanquas.

LXIV. De Lolin-boom, en dito.

XCV. De Lampoejang-struik, en Vruxt.

LXV. De Salemoeli, of Bastaard- Eb¬

XCVI. De Halia Padi.

ben-boom, bloessem, en Vrugt.

XCVII. De Gladiolus Odoratus, ofTaccar:.

LXVI. De klein-bladige Waringin-boom.

XCVIII. De Indiaansche Henn p-struck, 't

en Vrugt.

Mannetjen, of Gindji.
XCXIX. Dito.—

LXVII. DeGaniter en dito.

LXVIII. De Cajoe-Langit-boom, en dito.
LXIX. De roode wilde Nagel-boom, en
dito.

’t Wyfjen.

C. De roode Dutter-strujk, en Vrugt.

CI. De kleine Soelassi-struik, en bloes-

LXX. De Coelit Papedo-boom, en dito.

LXXI. De breed-bladige Polot-boom, en
dito.

u
LXXII.
De Berg-Waran-boom, en dito

LXXIII. De Roppa Tijeda-struik, en dito.

sem.

CII. De Tijakar-Bebec-struik, en bloem.
CIII. De Dahon Asam, en de bloessem.

CIV. De Boezga Hharam Zadab st icik,
en bloem.

LXXIV. De Javaansche Lelie, en dito. CV. Dc Javaansche Tulp.
LXXV. De Dahon Parada, of ’t Ka- CVI. De Caladi plant.
CVII. De Tacca-struik

ter-Goud-blad.

LXXVI. De Dahon Papedo-boom, en CVIII. De Plant der gemeene Otbi.
Vrugt.

LXXVII. De Ampelas-struik, en dito.
LXXVIII. De Dahon Soedoe Soedoe-struik.

CIX. De Vinger-OebiCX. De Papari-struik van de Kuft
van Choromandel.

CXI. De Sajor Poppija-struik.

LXXIX. De Carendang-struik.

LXXX. N. De Likuwala, en Vrugt.

LXXXI. De Dahon Lidab Lidab , een
zoort van Bosch-Touw.

LXXXII. De Tuba Bidji-Plant, en Vrugt

CXII. De groote Tamutti-strnik, en de
Vrugt.
CXIII. De kleine dito.

CXIV. De Haylale-struik, en haar bloem.

LXXXIII. De Tijabe Hoetan, met harc CXV De kleine dito, en dito.

CXVI. De Sajor Macao-struik, en Vrugt.

bladeren.

LXXXIV. De Tali Sirih, met hare bloessem.

LXXXV. De Tali Moréa, ’t Wyfjen

CXVII. De Dahon Carpo, de groote, en

klein-bladige, en haar bloem.
CXVIII. De Simbar-struik.

CXIX. De roode Argrec-plant.

met hare Vrugten.

LXXXVI. DeTali Boeton, en dito.
LXXXVII. De Sajor Pépe, en dito.

LXXXVIII. De Tali Piessang, en dito.

LXXXIX. De Woit Kitsjil, en dito.

XC. De zwarte Rotang-struik, en dito.
XCI. De Rotang Toeni, en dito.

CXX. De Glooba-plant, en Vrugt.
CXXI. De Bori-plant, en dito.
CXXII. Een Chineesche Radys.

CXXIII. De Boenga Boelan, of de Maanbloein.

CXXIV. De Bangaysche Castanie.

XCII. De Rotang Salac-struik, en dito. CXXV. De Ramboetan, en hare Vrugt.

4
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V Erhandeling van de Dieren van Amboina. l’erdeeling van derzelver zoorten. Van
V de Land-Dieren. De Buffel. Melk deszelfs, en Boter. Waar zy oorspronkelyk
vallen. Naam, vangst, en byzondere zoorten. Doosjens van de Hoornen derzelve quaad

voor gesteenten, enz. Koejen en Ossen De Melk, Boter, en ’t Vleesch derzelve.

De wilde Koejen op Ceram. Van de Paarden, en ’t gebruik derzelve. Van de Herten. Vermakelyke Jacht der zelve. Heerlyk Vleesch van smaak. Verder gebruik der

zelve. Zeldzame Hoornen van eenige Herten. Schaapen. Verkens, wilde en tamme. Straf op ’t klein Vee, door de stad loopende. Bokken en Geiten. Babl Roesa,
een zeldzaam Dier, in prent vertoond. Zommige der zelve tam gemaakt. Aapen. Hon-

den. Katten. Wilde vliegende Katten. De Civet-Kat. De Civet, en wyze van
die te vergaderen. De Civet-Kat van binnen. Waar dit Dier meer valt. Wyze van

het te vangen. Voedzels deszelfs. Gebruik der Civet. De Coescoes , in prent vertoond. Wonderlyke voortteeling deszelfs. Het Mannetien van dit Dier. Deszelfs naam.
De plaats, daar ’t valt. Wyze van het te vangen. spys dezer Dieren. Gebruik des-

zelfs tot spyze, en in de Genees-kunde. De Filander. Deszelfs naam. Waar dit

valt, enz. Het Dier Lauw, in prent vertoond. De Matineri, of Sowari. De Toepe, of ’t Eek-hoorntien, afgebeeld. Tweederiey zoort. Waar zy vallen. De Egel,
in prent vertoond. Gebruik deszelfs in de Genees-kunde. De Panggoeling. De naam
van dit Dier. De Javaansche Wezel. De Land-Schild-padde. De Crocodil. De

Land-Leguwaan. De Water-Leguwaan. De naam. De Lipanno, een byzoort, in
prent vertoond. Hare spys. De Kemphaan, in prent vertoond. Plaats, en naam deszelfs. De Ambonsche, of Molukze Chamæleon, in prent vertoond. Deszelfs naam.
Onderscheid tusschen deze en de rechte Chamæleon. De vliegende zoort. De vlie-

gende Hagedis. De Pandangs-Hagedis. De kleine Bingkarong. De groote Bingkarong. De Petola-Slang. Zeldzame gevallen met Slangen. Slangen-dienst der Chineezen. Slangen-steen, die tweederley is. De Roode Petola-Slang. De kleinc
Petola-Slang, of Oelar Tsjinde. De Asch-Slang. De Caæecilia, of Blinde Slang.
De blaauwe Gift-Slang. De dunne Vergift-Slang. Wat eigentlyk in deze Slangen
vergifiigd en de wond gevaarlyk maakt. De Balische Berg-Slang. De Groene
Slang. De Spuit-Slang. De Koper-draad-Slang. De Geele Balische Slang. De

Angel-Slang. De Slang met pooten. Die von Oma. Die van Larike. Hare

naam. De Water-Slang. De Celebische Bafiliscus. De naam deszelfs. Laolin.
De
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De Mongkos, in prent vertoond. De Gekko. Een Duizende-been. De Scorpioen.
Rotten, enz. De Kakkerlak. De Sagoe- Worm. Zwarte Mieren. Roode , en

Witte Mieren. Byen. De Sprinkhaan. Het wandelend Blad.
A dat wy de Geboomte, en ’t de Stad loopen, waar op de Oppassers Naderbe¬
geen de Bosschen van Am van den Landvoogd passen , dewyl zy schreven.
boina uitleveren , dus verre die boete trecken
Het is een Dier van gedaante, als cen
afgehandeld, en ’t noodige
daar van beschreven hebben, grauwe Os, maar nog wel eens zoo
zal het nu tyd werden, dat wy ook eens zwaar, gelyk wy hier na zullen zeggen,

van de Dieren, die men aldaar vind, of in de en altyd gewoon zeer sterk te snuiven,
de kop zeer verwoed , zoo ras het menveele een en de zelve zyn, beginnen te schen verneemd, herwaards en dervaards

Landen , daar ontrent gelegen, alzoc

spreken.
Wy zullen dat juist niet in die ordre

te draijen , en de zelve sterk aan te ky-

en netheid, als ’t van de Heeren Genees-

geheel in de modder-poelen te baden.

van de

of Ontleed - kundigen gemeenlyk ge

Comtyds werden zy , jong zynde, wel

Dieren

schied; maar echter zoodanig doen, dat gegeten ; dog dat geschied meer op Cehet zal konnen volstaan, om te weten lebes, onder die van Gorontalo , &amp;c. dan

Verhandeling

van Amboina.

wat hier valt, hoewel ’er hier en daar

wel hier, alzoo zy vry heet en koortzig

nog al uitbreidingen by zullen komen,die

van vleesch zyn.

deze en gene genoegen geven, en te gelyk zullen dienen, om veel zaaken te ont-

waaren, die men nooit te vooren zoogeweten heeft; dat ik 'er niet meer van nedergesteld heb, is meest veroorzaakt, om
dat ik oordeel, dat dit Werk egter groot

genoeg vallen zal.

Vat Plinius hier over mede aangeteekend heeft, kan menlib. ix. en lib. x. zien.
Om dan met eenige ordre over de Dicren van Amboina te spreeken, zullen

wy onze gedagten hier over zoodanig

schikken, dat wy zullen handelen :
Voor eerst, van de Land-Dieren.
Verdeling van
derzelver

zoorten.

ken; en anders, by de hitte, gewoon zig

Ten tweede, van de Vogelen.

Ten derde, van de Water-Dieren.

Haar melk werd hier by veele ver

Melk der

kogt, en gebruikt, soo wel als de Koe 1e
je-melk; dog dat zy flechter, en om de ener BoLand-hitte zoo geagt niet, als de andere ter.
is, blykt aan de prys ook, die maar 12
stuivers de sles van anderhalve pint beloopt, daar de fles Koeijen-melk vier
schellingen kost; hoedanig het ook met
de Boter, die daar van gemaakt werd,
gelegen is; kostende ’t pond Koeije-boter twee gulden, en de andre (die ’er
zeer wit en gansch niet aangenaam nog
ook zoo vast niet uit ziet) maar half zoo
veel

Dit Dier valt in ’t wild op het Eilana WAArL,

Timor, maar voor al op ’t Ei'and Ce¬

Oor¬

lebes, en wel het meest ontrent ac Dor-

spronke-

VAN DE LAND-DIEREN.

pen Padapadang, Sawito. en meer andre lyk vallen.
vlakke Landen Benoorden Boegis, na
Om nu van het eerste werk, gaande het Koninkryk van Mandar toe, gelyk

Van de

over de Land-Dieren , een begin te ma¬

mede ontrent het groot Binnen- eir

Land-

ken, zullen wy met de grootste beginnen

Tempe (waar uit de groote Fivier Tjjn-

De Buffels (die men hier tot de Steen

rana , die zich twee uuren boven Boni

Dieren.

bakkeryen , om de kley te treden, van vertoond, in Zee loopt; gelegen
nooden heeft) vallen hier niet oorspronMen noemd dit bier by de MaleijersNaam
kelyk; maar zyn ’er van ’t Eiland Cele- Carbonw, dog veeltyds in ’t gemeen ook Vangst,
De Buf- bes, of van andere Eilanden, zoo veel Boesra (dat Portugeesch is) maar de Ma¬ en oyfel,

gebragt, dat men die ’er nu in een rede-

cassaaren noemen dit in hunne Taal Caram

zondere

delyke menigte vind; doch alle zyn zy boe Roman, en Lambar, dog de Boegis zoorten.
tam, en wanneer zy tot het kley-treden mede een Ryk op Makessar, onder
niet gebruikt werden, zyn zy gewoon Radja Palacka staande) Todong. De Ma¬
op een Veld, ontrent den Oliphant los cassaaren weten dit zwaar Dier zeer be-

te loopen; en dan zomtyds, als men ’er hendig met springen (van Tacken van
voorby gaat, en zy ymand zien, die iets Boomen gemaakt) te vangen. Zy gaan
roods aan heeft, al zeer gevaarlyk, in met groote troppen ’er op uit; en egter
zoo verre, dat zy dan wel met een groo- kost het nu en dan wel een mensch ’t le-

te woede op ymand komen aanloopen

hoedanig zy eens op den Hr. Land-

ven, zoo zy, wanneer die verwoede Dieren op haar aankomen, niet ten eersten

vooga l'ander Stel gedaan, en zyn Ed. een Boom, daar op zy zich berger wegedwongen hebben met groot levens-ge- ten te kiezen. En dan staan zy oor zeo
vaar de vlugt te nemen.

een Boom te woeden, en te rieren, als

Zy mogen, op zekeren boete, niet in of zy die vernielen, en om verre stooten
wil-

DIEREN VAN AMBOINA.
wilden, om zoo meester van die daar op
zit te werden ; dog ondertusschen kry-
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vlecsch-wonden, opene gezwellen, &amp;c.
bevindende, dat het zeer spoedig geneest,

gen zy zoo veel schichten, en werpspietsen en de pyn verminderd. Ook bewaren
in’t lyf , dat zy eindelyk ter nederval en gebruyken zy die Horens , alzoo zy
len, of raaken ook wel eindelyk eens in
een strik.

Daar vallen van deze Dieren twee

derley zoort, Tamme, en Wilde , en

deze zyn zommige zwart, zommige
wit, en eenige graeuw.
De zwarte zyn de gemeenste op Cele-

schoon zwart en vast van lichaam zyn,
tot het maken van hegten van messen,
Houwers, Krissen, Copjens, en andre
werken , die zy zoo vernuf-ig wisten te
polysten, dat men zig inbeelden zou het
schoonste Ebben-hout ter wereld te zien.
Men heeft ook witte, die wit van

bes, en vry grooter , dan de Tamme

hair en horens, en rood van oogen, dog

maanen aan den hals, ook zwarter van

De grauwe , die zoo tusschen den
witte, blauwe en gryze zyn, vertoonen

zynde als halve Olifanten, met witte die zelden te vinden zyn.
hair, en zoo zwaar van lichaam, dat zes

om cen vierde-deel van zoo een Dier te

byna de zelve gestalte en groote, als de
andere, zynde grysagtig van hair en wat

dragen, zoo dat 'er zyn , die wel 1200

olceker van horens.

of zeven Menschen hun werk vinden,

Dezer beider vleesch is ook zeer hit-

ponden, en meer souden wegen.
De hoornen van deze Dieren zyn

zig en koortzig, verweckende zeer licht

veel grooter, als die der Koeyen, zynde

het braken en overgeven , waarom het

wel een elle of vyfvieren-deel yder lang ook zelden gegeten werd.
De Macassaaren zullen
na agteren gebogen, en zomtyds ook wel

in doosjens

van de hoorns dezer Dieren (die gemeevan verw, niet rond, maar of plat, of nelyk nog grooter, als die van de eerste
ook wel wat drickantig, gemeenlyk vol zoort, zyn) gemaalet, noit hare Peer- Doosjens
keepen en kervingen, en ten grooster len , Gesteenten, nog Mistika's (zynde van de
steenen, in Dieren of vrugten gevon- Hoornen
deelen (voor al na voren toe) niet hol.
recht over-einde staande : zy zyn zwar

maar vast en als een enkele hoekagrige

den) bewaren , verzekerende , dat zy der zelve,

stoffe

en de laatste voor al) daar in ver

Haar oogen staan vry veel na buiten
uitpuilende , byna ter grocte van een
ey, zyn wit, en vertoonende een sterker

bleeken , en van haar kragt veel verlie

3222d
oor ge-

steenten
&amp;c.

Zen

Ossen of Koeijen zyn hier nu redelyk

Koeijen,

witten glans, vooral in haar woede. Zel-

veel ; dog die zyn ’er nietaltyd geweest; en

den gebeurd het , dat men hen behen-

maar van Macassar (daar zy wat klein

dig vangen kan : want als men ze al op
de bovengemelde wyze in een Arik

ze veel grooter, schoonder, en gladder

Ossen

vallen) of wel van Bali en Java (daar

of in een kuyl gevangen heeft, moet zyn) hier (zoo meyne) in de tyd van de

men om ongemacken voor te komen
die dooden, dat al mede niet zonder

Heer Demmer gebragt.
Daar zyn ’er aan ’t Casteel, en ook

veel moeite geschied, dewyl zy hard van op alle de Buyten-Comptoiren alhier
huyd zyn. En schoon men de zelve al een fraey groot getal, die de E: Maatzomtyds nog jong zynde, al levend schappy toebehooren, en die alleen die-

zoo kan men die in ’t wild gevangene,

nen voor de Heer Land-voogd, en de
Buyten- opperhoofden, die zig (schoon
dat op de Buyten-plaatzen eigentlyk
meest voor de zieken tot verquicking

niet in ’t leven houden , om dat men

dienen moest) van de Melk en Boter

vangt (gelyk zy zoo nu en dan nog vee
op de markt van Boni, de Hoofd-plaats

vant ’t Ryk der Boegis gebragt werden,

haar voedzel niet kend , en dus komen (die 'er zeer schoon, immers zoo goed,
zy door verkeerd voedzel ten eersten te

sterven, gerakende eenige dagen te vo

ren aan een ongeneeslyke buykloop.
De Macassaaren houden ’t vleesch van

als in ’t Vaderland, van gemaakt werd)
bedienen , welke laatste zomtyds nog
wel een potje Boter aan den Land-voogd
er van overzenden, verkoopende de ge-

een wilde Buffel voor een heerlyk wild- karnde Melk (die anders voor de arme
braad, en verheffen het vleesch van de

Soldaten behoorde te zyn) door de Ser-

geant , (of iemand anders) aan deze en
men Buffel, dat ik wel gelooven wil, te gene, dat voor hen nog zoo al war op-

wülde zeer verre boven dat van den tam

meer , alzoo men dit ook zoo ontrent
andere Dieren bevind.

brengt.

Dat de Boter ’t pond twee gulden, en

De Boegineezen zeggen dat de Horens

de fles Melk vier schellingen geld, hebdezer Dieren mede iets , dat merkelyk ben wy reede gezegt. Dit is wel wat De Melk

tot de Genees-kunde diend, in zig ver
borgen hebben. Zy maken van de zelve

veel geld; maar ’t en belet niet, dat die en Boter.
egter dus zeer veel , als zy maar te kry-

een Poeder, en stroijen dit in versche gen is, gekogt werd; alzoo 'er ook vry
III. DEEL.
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Borgers (hoewel weinige) zyn, die leckerder en aangenamer van vleesch, dan
Beesten helben, en die zig met het ver

dat van de taimme, bevonden is.

Men heeft hier ook Peerden ; dog al
koopen van de Melk, en Boter genere, en daar af meest bestaan, zy moeten mede niet oorspronkelyk, alzoo die hier Van de
Peerden.
wel zorgdragen, dat zy niet in de Stad van Java, Bima, of Macassar, gebragt
komen loopen , alzoo 'er op ieder Koe-

verden.

beest de boete van 1 Ryksdaalder staat.

De Amboineesen hebben in hunne Taal

dat een verval voor de Oppassers van den

zelf geen woord, om een Peerd uit te

Landvoogd is.
De reden van deze duurte is, om dat
een Koe maar een kan Melk op een dag

geeft; maar zy is wel viermaal zoo vet,
als een kan Melk van een Hollandsche

drucken , waarom zy ’t zelve, ten be¬
wyze dat zy de eerste van Java bekomen

hebben, op zyn Javaansch , Adjaran,
noemen.

Ik geloove niet, dat 'er ook boven

Koe. Ook is de gekaarnde Melk hie- de 50 a 60 in geheel Amboina zyn, hoe¬
(die gemeenlyk een schelling de fles geld) wel de meeste lieden van fatzoen aan ’t
veel dicker , leckerder, en vetter, dan Casteel, en de Opperhoofden op de buidie men in Holland heeft.

ten-plaatzen , hunne byzondere Land-

De Boter, die men van deze Melk Pecrden hebben, die van schoone, en
krygt, is (zonder ergens mede geverwd zommige wel van zilvere Tuigen, en
te zyn) zeer schoon-geel van verw en
Schabracken , voorzien zyn, makende

zoo aangenaam en lecker van smaak, als zomtyds een gezelschap van eenige Rui En ’t geik oit Boter in Holland, in de Maand

van May, of Juny, geproefd hebbe;
ook is zy zoo fracy vast van lichaam ,

ters uit , waar by zomtyds ook wel

verschynen, die ’s morgens met het aan-

dat nien reden heeft, om zich (by zoo breken van den dag, of tegen den avond,

En t

vleesch

der zelve

een grooten hitte, als men hier verncemt,
daar over te verwonderen; maar zy verd
in ’t koelste van de huizen (daar men
weinig van hitte weet ) en vooral in de

langs Strand, op ’t Gebergte, of in de
Lommerryke Bosschen , daar men door

kelders gezet.

maak gaan nemen.

het dicht Geboomte, en door de koele

winden van geen hitte weet , hun ver-

Het vlecsch van deze Koeijen, is
Ik deed dit meest om de twee a drie
zomtyds wel wat ongelagtig; dog daar avonden , tegen suuren, en reed dan
zyn ook Beesten , die zoo goed van een uur of anderhalf buiten de Stad, op
vleesch, als de Hollandsche Ossen, zyn.
de nabygelegene Heuvels rond, genieNu en dan werd ’er zoo een Beest in

tende in die tyd, alzoo’t dan zeer gema-

Amboina 's Zaturdags geslagen, en dan

tigd, en de Zon op zyn schoonste in ’t
daalen was, een groot vermaak met de

komt het pond zes stuyvers te kosten.

Gemeenlyk weegt zoo een Mica

saarsch Beest 300 2 400; dog de Bali-

Zee van daar op zyn aangenaamst te beschouwen.

sche en Javaansche wel 6oo, of meer.
Voor de beste Peerden werden de
Deze zyn tam; maar men heeft 'er Bimancese gehouden , komende van t
ook wilde , zoo op ’t Land van Ceram Eiland Bime, die wel kleen ; dog snel(en voornamelyk op klein Ceram, of
Hoewamohel) als ook elders, die daar.
De wilde zedert dat gedeelte van Ceram ontvolkt
Koeijen

wierd, verwilderd, en na die tyd in

op Ce¬

een groote menigte voortgeteeld zyn ;

ram.

weshalven de vry-Borgers van Amboina

le tel-gangers, en zeer bequaam zyn,
om de Steyle Gebergten hier te beklimmen.

Men heeft 'er ook wel fraeije Macassaarse Peerden die een moije stap gaan,
en die grooter zyn ; dog maar weinig,

veeltyds een Pascedel van den Heer en die kosten veel meer geld , dan die

Landvoogd verzoeken , om na Lochoe andre ; want daar ik de Bimaneesche in
Cambello, Lessidi, en Erang te gaan, om Amboina voor 25 30 Rylexdaalders heb
Koeijen te schieten; dat hen vergund zien verkoopen, zoo komt een ander
werd, en alwaar zy dan , een groot ge- op Macesser wel op 50a 60 Rykxdaaltal van deze wilde Beesten geschoten

hebbende , ’t vleesch der zelve inzouten, of in de Zon hart droogen, en dat

der te staan , die dan met de Chaloepen
der Borgers overgevoerd werden :
Zy dienen hier alleen maar, om ’er

of in hare eigen huizen zelf, en voor mede uit te ryden te gaan, alzoo men
harc Slaven gebruiken, of aan andre op hier geen Charzen, Wagens, nog Koet-

de markt verkoopen.
Ik heb van’t vleesch dezer wilde Koei-

bruyk der

Vrouwen te Peerd op Vrouwe -Zadels zelve.

zen (uitgenomen dat de Heer Landvoogd ’er een met twec Peerden heeft, )

jen wel gegeten, en dit zoo heerlyk gebruikt, om dat men hier alomme te
doorregen van vet, gansch niet ongelig. na onder ’t Gebergte legt, zoo dat het
en zoo lecker van smaak als meenig Beest de moeite niet weerd is, om een Koets
in Holland wezen kan, ja't zelve nog te houden.
De
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De Javaansche Peerden komen hier nu dat de Heer Landvoogd ieder weck, van
zeer weinig, alzoo ’t wat ver is, om ze
over te voeren , voor al daar men ze in

8210dagen van Macasser krygen kan.
van de
Herten

Men heeft hier ook redelyk veel Her-

men aan het Kasteel heeft, is op de Her-

tc-jacht met de Honden te gaan, dat geen

zommige, die al vry klock, en als een

ondre dan den Heer Landvoogd, RaadsPerzoonen, de Predicanten, en die van

jagt der

zelve.

Verder

pont i Rykxdaalder, als ’t vet, en ook
wel wat meer, na dat het zwaar is.
Onder deze Herten ontmoet men ’er

Een van de grootste vermaaken , die

kelyke

Way een van ieder heeft, behalven dat

zyn Ed; ’er dan nog wel een nu en dan

ten , doch mede niet oorspronkelyk, van de Opperhoofden van Hitoe en Oma
krygt, die ’er mede ten minsten een almaar eerst van Java (waarom de Amboinees die met een Javaanschen naam , le dag, of om den anderen dag krygen.
Men kan dit vlecsch hier niet (dan ter
Mendjengan, noemd) en naderhand van
sluik) te koop krygen, en dan kost een
Macasser, die veel klcener vallen , herwaards gebragt zyn.

Verma-

zyn Jager aan ’t Kasteel, van den Sergeant van de Peras Baguala, of van

ong rund, wel 200 a 300 pond zwaar,

hoewel zy meest vry kleener zyn.

zyn Ed verlof er toe krygen, geoorlofd is,

Zy verschillen in gedaante, en van

alzoodaar voor die geene, die het buiten
verlof doen, die straf toestaat dat de Op-

Hoorns, niet veel van de Herten, die ik

nHolland, en Gelderland gesien heb;

passers van den Landvoogd hun geweei

dog 2yn 200 zwaar van Hoorns niet, die

prys maken, behalven dat de Fiscaal hun

men te geefs krygen kan, en nergens

nog ’er over aanspreken kan ; Dog ner

toe gebruikt werden ; hoewel ’er nu en

gens valt deze Jagt ruymer , gemakke-

Gebruik

der zelve

dan in de later tyd nog al eenige ge-

lyker, en vermakelyker, dan op de Rust bruikt zyn, om er de Geest uit te trekvan Hitoe, daar ik ze menigmaal met

ken ; dog weinig lieden komen hier,

groote troppen bycen ’t Gebergte af die dat recht weten te doen, of die de
gejaagd, en met ons gezelschap byt werktuigen, die daar toe vereyscht werMangga' s- Bosch van Hila, daareen sehoo¬

ne viaete is, voor by een groot gezel-

den , hebben;

Zy werden veeltyds na die plaatsen

schap Juffis., die daar buiten eenig ge- gelokt , daar ’t Gras eerst afgebrand is,
vaar onder de Boomen zaten , gejaagd,

a tot in Zee gedreven , en die zoo dan

levend, met vaartuigen , die er oppaf-

en zoo werden zy ook wel by Maanc-

chyngeschoten.

Men ontmoet 'er zomtyds , die de

ten , bekomen heb, behalven dat wy hoornen Zeldzaam gewasschen zyn.

er, als zy pas voor by de Juffrs waren,
verscheiden schoten , die niet verre van
haar neder viclen.

Ik heb 'er onder dezelve (voor al, als
Heerlyk
Viees
1

smaale

Ao. 1676 had meninTesnateeen Hinde

Zeldzamt

van Macasser daar gebragt, die een rech- oorens

ten Hoorn, een span lang staande, dos

van eeni-

op 't Hoofd, en daar recht overeinde

ge Her-

zy de Horens eerst gewisseld hadden, en een weinig gebogen zynde, dat vry zelddie nu eerst niet kort en ruyg kregen) zaaim stond, hadde.

ten.

Men zeide, dat die Hoorn zeer goed

gevonden, zoo hecrlyk van vet doorregen, zoo syn van vleesch, en zoo lekker

vas tegen Eecte Koortzen , en onwaar-

van smaak, dat zy by alle , die 't zelve

deerlyk in werking, om Kinder-Pok-

geproefd hebben, voor lekkerder en

ens en Mazelen, &amp;c. ten eersten te

aangenamer , dan ’t beste Ossen-vleesch,

doen uitkomen. Men ziet hier de tee-

gehouden werden; jammer zynde , dat
men het Ossen- of 't Herten- en ander

kening der zelve by de Letter A.

vleesch hier, (al werd het nog zoo wel

dlang in Decemb. geschoten, hebbende

Zoodanigen Beest is Ao. 1692 ook op

gezoutenj zoo lang, als inHolland, niet

op't Hoofd ter linker zyde een Foorn

bewaren kan ; zoo dat het binnen een

ders begind het , door de hitte, te rie-

van vier duimen lang, een vinger dik,
en wolagtig, gelyk ook de vorige was.
Men ziet hier de ware gedaante der

ken. Ik heb egter eens beproefd daar
iet van te zouten; dog kon het niet bo-

zelve by de letter B. afgeteekend.
Schaapen zyn hier mede ; dog zeer Schapen,

ven een Maand lang goed houden. Dit
nu is de reden, dat veelc, als zy veel

weinig, komende hier ook al van bui-

Herten, of Ossen-vlecsch bekomen hebben , 't zelve in de Zon, (of in den

die hier egter niet al te wel aarden) of
van andre buiten-gewesten; waarom men

rool) opdroogen, en dan kan’t nog al

hier 9 a 10 Rykxdaalders voor een vet

dag 2 3 gegeten moet werden, of an-

ten, of van de Zuid- Ooster Eilanden

redelyk lang duuren; gelyk zy dan van Schaap geven moet, en dan is het nog
een Picol, of 125 pond gedroogd Her- niet al te groot. Zoo dat men, eens
ten- of Koeijen-vleesch, nog al 8 a 10 Schapen-vleesch hier willende eeten,
Rykxdaalders konnen maken.

Zy zyn hier in zoo grooten menigte,

voor een Bout (want minder kan men
LI2

hier
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hier niet nemen) 2 of 2 Rykxdaalder kens gevonden werden, heeft het nog
twee andre in zyn bovenste kinne-

betaalen moet.

bakken recht tegen over de andre, na
Verkens zyn ’er in een groote overVerkens,
agter toe gebogen zynde even eens als
vloed,
zoo
wilde,
als
tamme.
De
wilWilde en

de zyn gemeenlyk zwart, kort van Poo

Tamme

een halve ronde kring, en zommige nog

wel verder omgebogen staan , dat een
vry aardige gedaante aan dit Dier geeft

ten, en vry dik van lichaam , waar op

men al mede gewoon is te gaan jagen
Des Inlander, en andre, die geen

Zelss wasschen die boven-tanden wel

zoo verre krom om , dat zy weer in ’t
verlof-briefjes hebben, mogen het niet
doen; maar daar werden ’er honderden been van ’t voorhoofd groeijen.

Buiten deze heeft het in ’t boven-

zonder Verlor-briefjes, geschoten

Ik heb ’er van die wilde Bosch-Ver
kens gezien, die al vry zwaar heerlyl

van smaak, en zoo vast van Spek waren, dat geen Vaderlandsch Spek, daar

deel van zyn mond nog vier sny-tanden
en in ’t onder-deel ses andre, van welke

de twee agterste voorwaards nederleggen , na welke het, in de plaats der

by te vergelyken is ; en kon men ’er

Honde- tanden , de voornoemde uitste-

Hammen van rooken, zy zouden de

kende tanden heeft, waar agter men aar

wederzyden ses kiezen teld , van welke
de agterste in drie spitzen tal-ken verin de Mane-schyn op uit; maar dewyl deeld zyn
Het Wyfie heeft die groote uitstckenzy dan die Dieren stil bekruipen, en mal¬
kanderen juist altyd niet waarschouwen. de tanden niet.

Westphaalsche vry verre te boven gaan
De Inlanders gaan ’er meest ’s nagts

zoo werden ’er zomtyds wel Menschen
in de plaats van die Dieren, geschoten
De tamme Verkens werden hier en

daar by de Amboineesen opgequeekt ,

en

Dit Dier heeft een wecke dunne huid,

met korte hairen, die al vry zagt

zyn ook heeft het op de rug geen
lange borstels, als andre Bosch-Verkens

Zy zyn byna asch-grauw van verwe,
dan aan de Chineesen verkogt, dieze
slagten, en tegen 3 4 stuivers ’t pond do geenigzins wat na den rossen erekkende.

hoewel ’er ook wel wat zartdoor loopt.

verkoopen.

De kop is spitzer, als die van andre

Daar zyn ook wel byzondere Lieden,

die Verkens voor zich zelven opvoeden, Verkens. De ovren zyn vry kort, en
alzoo men voor 8a 10 Schellingen, of de oogen klein; ook is de steert langer
als die van een ander Bosch-Verken ,

2 Ryxdaalders, al een redelyk Verker

koopen kan.

hebbende agter ook een quastje

Dog alle, die klein Vee van Her-

ten, Verkens, Schaapen, &amp;c. houder
Straf op 't
kleinVee
door de
Stad loc

pende.

Aan iecer poot heeft het twee lange
en twee korte klaeuwen; maar de voor-

willen, moeten wel zorg dragen, dat ste Footen zyn vry korter , dan de agdie niet door de Stad loopen, zoo zy

terste waarom het ook war traag, en

niet willen, dat zy onder de voet ge

stootig van gang is, gelyk ik dat zelf

schoten, en na 't Zieken-huis gebragt

zoo gezien heb.

werden.
Bokken
en Geyten.

Men heeft hier ook Bokken en Geyten , van welke de gesneden, en ge-

mest zynde, zeer goed Vleesch, en dik

wils al zoo goed, als van menig Schaap

Zy zyn vry gemakkelyk te jagen, en
in de jacht licht te bekomen, om dat zy
zoo dun van huid zyn, dat men dezelve
door de hairen zeer ligt ziet, waar door
de Honden ook ten eersten in ’t vleesch

en vry vet uitleveren , die men al mede zyn. Wel is waar, dat zy met de benedenste slagranden veel quaad konnen

by de Bout gewoon is te koopen, er

voor een Schelling vyf a ses dan beko¬ doen ; dog de bovenste, die te krom
men kan.

Op’t Eiland Boero heeft men een Dier.

dat ik nergens meer gezien, en van ’t

welk ik ook by geen Schryver, dat het
BabiRoesz.

omgewasschen zyn beletten hen zeer
veel de Honden te konnen wonden , dat

ook de reden is , waarom een Hond ,
eens de reuk van een Bobi-Roesg hebben-

de, dat niet verlaten, en niet licht dan
clders valt, geleezen heb.
Het werd in 't Maleytsch Babi-Roesa, op een ander Bosclverken afgaan zal.
dat is, Verkens-hert, genaamd; om dat

Dit Dier is zeer iterk van reuk, gaan

het als een Mengel-slag van die beide is, de gemeenlyk op zyn agterste vooten teHet is van gestalte uiterlyk by na

gen een Boem staan , om te ricken, of

even eens, als een ander Bosch-Verken.

er vyanden ontrent zyn. Zoodanig over-

dog het Manneken heeft iets byzonders eindstaande, is het ook, om te scherper van
dat andere Mannekens van Bosch-Ver reuk te zyn, en te verder te rieken, gewoon des nagts te slapen, hoedanig het
Een zeld- kens, of wilde Beeren, niet hebben
want buiten de twee slagtanden, die on- van de Jagers ook nog wel gevonden, en
za2m
Dier.

der in deszelfs onder- kinnebakken ui t-

steken, en die by alle andre wilde Ver-

overvallen is.

Dus is 't ook wel gewoon zyn lerommie
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me boven-tanden om eenige hoog-han- Ambon by een Liefhebber gehad, die 't
gende Takken, of Bosch-touwen te slaan, lang by zich opgevoed, en gewent had

om te gemakkelyker, dus hangende, te na zyn naam te luisteren , zoo dat, als
slapen.

Het Vleesch dezer Dieren is van

de Kinderen het maar by zyn naam rie-

smaak, en in fynheid, beter met dat van

pen , het aanstonds daar op by de zelve
quam, en als men ’t op de rug kraeuwde,

een Hert , dan van een Verken over-

liet het de Kinderen toe er boven op

zenkomende, ook is 'er zeer weinig Spek

te gaan zitten.

aan, zoo dat het meest vast Vleesch is.

De Spys van dit Dier is niet dezelve

Dit at Canari, Ryst, Padi, en voor

al zeer graag Visch, en ’t ingewand des-

als die van de andre Bosch-Verkens, die selfs
Canari (een zoort van Indiaansche Aman-

Het was ook rosser en zwarter van

delen) eeten; maar alleen, of Gras, of

verw als zy gemeenlyk wel vallen; wat

vel de Bladeren van de Waringin, en an-

meer gekruld van hair, dat wel wol
geleek ; dog men kon niet bespeuren
dat het zoo sterk van reuk was, als de

dre wilde Boomen.

Men heeft van ’t zelve ookniet te vreczen, dat het, gelyk andre Verkens , de
Thuinen verwoesten, de Heiningen door

wroeten, en ’t gezaide, of geplantede
verderven zal, alzoo ’t zig meest met
Boom-bladeren behelpt, en geen quaad
ter wereld doet

Dit Dier vertoonen wy hier by de
letter C. na ’t leven afgeteekend.
Het valt overvloedig op Boero, en
werd in de Bogt van Cajeli zeer dikwils

wilde zyn.

Men hoord weinig geluid van dit
Dier ; dog als ’t geluid geeft, is het
allernaast, als ’t geknor van een Verken.

Men heeft in Amboina ook Aapen;

Aagen.

maar al mede niet oorspronklyk, zy vallen veel meer, en in overvloed op’t groot

Eiland Borneo, Java, en andre Eilanden ; dog hier in Amben zoo weinig,

door de Zoldaaten bekomen, die daa

dat het niet weerdig is, om ’er van te

op jagen gaan , en het zeer licht van-

spreken ; weshalven wy , ’t gene wy

gen. Ook valt het op de Koelasche Eilanden, en voornamelyk op Xoela Man-

daar van te zeggen hadden , voor Bata-

goli als ook op het Eiland Bangay, op

ken, bewaaren.

de Oost-Kust van Celebes, en wel meest

via, als wy van die Stad zullen spre-

Men heeft hier ook Jacht-Honden, Honden.

en andre diergelyke, dog dat ze al mede
Schoon ’er nu op Boero ook overvloed van Java, eerst gekomen zyn blykt
van wilde Verkens is , die er alzoo de aan de naam , die er ce Amboineesen in
Mooren geen Spck ceten, geweldig haar Taal aangeven, alzoo zy die Asoe,
dat een Hond in 't Javaansch betekend,
voordteelen , ziet men nogtans, de-

op Manado.

ze Dieren niet by een komen, maar zip

altyd van de wilde Bosch-Verkens afgezondert houden.

Wanneer de Honden hen najaagen, en

kleine zoort van Honden toe zien gebruiken , dog die geenzins na onze Ha-

2oo ras zy maar konnen , na Zee toe

zewinden , of andre Honden, gelyken.

daar zy door hun znel zwemmen , en

By de Chineesen, en ook by zommige

listig onderduiken (dat zy de allerbeste

Hollanders, is een Schotel, van een

End-vogel niet behoeven toe te geven)

Hond toebereid, een van de grootste

de Honden veeltyds weten te ontduiken.

lek kernyen, die men hen geven kan.
Ik heb 'er ook kleine Juffer-Honde-

Zy konnen dus zeer lang, en wel van
teen na’t ander Eiland, overzwemmen.

migeder
ze ve

Tam ge

maakt.

Men gebruikt daar meest brakken tot
de Jacht, en ik heb ber nog een andre

zy vermoeid zyn, Legeeven zy zich,

en z00 te ontkomen.

En zom-

noemen.

kens; maar zeer weinig, gezien.
Men heeft hier ook Katten, geel en katten.

Men heeft het bezogt , om zoo een

zwart, en ook wel enkel zwart, en

dier met Ryst en Batata’s Bladeren op
te voeden ; dog het heeft veel moeite
in , om ze in ’t leven te houden ; hoewel ik 'er ten tyde van de Heer Padbrug-

anders van verw, dog ik heb aan de zelve iets gezien , dat ik nooit aan andere

ge een op zyn Ed: Plaats heb zien loo-

Katten gezien hebbe, te weten, dat zy
cen zeer korte staart, en die even zooda-

nig hadden, als of zy half afgekapt was,

en, dat zoo opgevoed wierd.

dat vry zeldzaam staat

Men bewaard de koppen van deze
Dieren, om ’t zeldzaam fatzoen der tan

men vliegende Civetten. Zy hebbenvliegende

den, en zend die, als een zeldzaamheid

vlerken als de Vleder-muizen van de

na ’t Vaderland , daar men ze by deze

voorste tot de agterstepooten, waar me-

Wilde

Op Gilolo, ontrent Dodingo, heeft

Katten.

en gene Verzamelaars van zeldzaamhe

de zy van de eene na de andre Boom

den nu en dan vind.

vliegen. Zy hebben ook zeer lange
steerten, byna even eens, als de Meir-

Men heeft ook zoo een Babi-Roesa in

LI 3

katten.
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katten. Als deze nederzitten, zoo ziet knagen. Zy knorren als een Hond, die
aan een been knaagd ; dog blazen daar
Men heeft dezelve niet boven vyftig na als een kat, die boos is

men hare vlerken niet.

Zy is hol en als half gesloten van
oogen , kort van ooren , redelyk lang
dien zy zeer wild en schuw zyn.
Zy zyn ros van kop met donker graew van hals , van onderen wit met twee
gemengd, en hare vlerken zyn van bui- drie bogtige zwarte strepen, over het

Jaaren herwaards daar ontdekt, door

ten ook met hair bekleed , ’t geen het
verschil tusschen haar en de Vleer-mui

wit, en over dwars, als of het zoo veel

Halsbanden waren.

zen is. Zy zyn scherp van gebit, zoo

Aan ’t Wyfje zyn de witte streepen

dat zy in staat zyn een houte Koy ge-

breeder , dan aan het Manneken , zyn-

makkelyk in eene nacht door te byten
Andre noemen die ook wel vliegende

niet recht dwars, maar schuins.

Aapen

de ook zwarter, en graeuwer, en dat

Zy zyn kort van pooten, die zwart,

Het Volk van zeker Schip, ’t Jacht en met vicr teenen voorzien , waar aan
Boero genaamd; Ao. 1677. ontrent Hale scompe klaeuwen met een viyfde ’er dicht
mabera in Ternate, naby Dodingo, leggen-

agter zyn. Her lyf tusschen de voorste

de, wierd allereerst een van deze Die-

cn agterste pooten is redelyk dik, rond

ren, zich op de Boomen houdende , en

en in ’t gemeen niet wel anderhalf voet

van de eene op de andre vliegende, gewaar. Zy zagen dit eerst voor een Enk
horentje aan , dog het hoofd was vee
scherper, en meer na een Coescoes (eer
Dier, dat wy hier na in Prent vertoonen) gelykende. Het was graeuw van

lang, en de steert ontrent zoo lang als

hairen, van de neus af, en over de rug
tot agter toe, met een zwarte streek.
Aan de voorste pooten, van de klaeu

het lyf, zynde die in ’t Manneken dikker
van hairen met dichte en lange hairen
bezet , waar door die wel een arm dik

schynd te zyn. Het Dier sleept den
zelven meest na, of houd hem onder den
buik.

De hairen over ’t lyf zyn meest als
van een Kat, zoo glad en gliimmende

niet ; maar wilder en verwerd staande
wen af, tot aan de klaeuwen der agter
ste pooten, was de huid aan’t lichaam, Der zelver verw is uit den graeuwen en
gelyk het aan de Vleer-muizen is, vaft zwarten te zamen vermengd , hebbende
gespannen ; dog dit vel was van buiten onder aan den hals (gelyk reeds gemeld
met hair bekleed , gelyk het onderlyf
is) wit met zwarte banden. De kop is
en ook dat van binnen, met wit hain zwart , de neus kaal, en ’t verdre lyf
begroeid was. Als zy van de eene Boom heeft, voor al op den rug, meer zwart.
na de andre sprongen , breidden 21 Aan de zyden is ’t graeuw met zwarte

te gelyk hare vlerken uit, en scheenen streepen envlckken, Baars-gewyze, gedan als opgespalkt te zyn. De Inlanders

lyk men ook veel zulke Katten heeft

verklaarden toen die Dieren noit meei gespikkeld. De steert heeft op dezelve
Decivet-

Kat.

gezien te hebben.

manier zwarte en graeuwe over dwers-

De Civet-Kat is mede in Amboina
dog niet op alle Eilanden van dien be
kend. Zy valt hier alleen (zoo ik mei

gaande streepen.

Wy vertoonen dit Dier hier niet, om

dat dit hier reeds wel bekend, en door

ne) oorspronkelyk op ’t Eiland Boero ; andre zeer wel afgebeeld is
dog alzoo ’er nu en dan wel eenige op i
Het Reul--werk , ’t geen men van dit
Eiland Amboina uit hare Holen ontko-

men, en dus hier voordgeteelt zyn, zoo

Dier heeft , en waarom het alleen gevangen werd , is de Civet, ’t welk an-

werden ’er hier nu en dan ook wel eeni

ders niet is, als een overtolligheid van

ge gevangen.

het Zaad-agtig bloed, dog geenzins (zoo

Zy gelykt van kop wel wat na een

de Heeren alhier, des kundig, meenen

Vos, of wel naast na een Kat; dog sy is waar toe ils my niet inlate, om daar
vry grooter, en als een middelbare Huis

over te oordeelen) het Zaad zelfs, ver-

hond van gestalte, hebbende een tame
lyke lange en dikke staart, een spitze
kop, en scherpe muil, evens eens aldie van een Vos byna uitloopende.
Zy is zeer vinnig en sel van gezicht
heeft lange witagtige hairen tot den

gaderd in zekere klieren , die in een byzonder beursje leggen , ’t geen de ge-

daante van een Bal-zakje heeft. In de
Mannckens legt dit beursje dicht aan de

Rechter-bal voorwaards op de schacht,
die in de Katten verborgen is. In de

baard en boven de oogen ; dog de muil Wyf kens legt het tusschen den aars, en

van 't Manneken is stomper, als die van ’t Vrouwelyk deel, waardoor het komt
’t Wyfje, die veel langwerpiger, en vr dat iemand , die daar niet nauwkeurig De Civer
spitzer is. Zy zyn van zulken schert oplet , van buiten ’t Wyfken van en wyze
gebit , dat zy in eene nacht een dikke Manneken niet onderscheiden kan. Dit van die te

houte Koy met haar Honds-tanden door

vergase-

beursken heeft, zoo wel in de Manne-ren.
ken
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wascht die nog eens met het Zap van

tusschen de klieren cen opening, of lan-

zuure Limoenen ; daar na droogt men

ge scheur, die op des zelfs grond met
veel korte witte hairtjens bezet is , die
daar ook los in zyn. Deze klieren nu

het in de Zon, en bewaard het in een

zyn zoodanig van een menigte van zweet-

Tinne of Loode fles.

De Bengaalsche Civet werd zoo goed
niet als deze bevonden , om dat zy

gaatjens voorzien dat zy het Civet door zeer veel met Olie , Zand, &amp;c., verde zelve van zelfs uitzweeten, en in dic

mengd is.

opening , wanneer het te veel is, doen
overtolligheid die Dieren zich ook, in

Die den reuk verdragen konnen, droogen de beurskens dezer Dieren in den
rook, en leggen die by hare kleederen

t wild zynde , tegen cenige scherpe
houten wryven, om, wanneer nien deze

men minder moeite mede om ’t beursje

overtollige vogtigheid te veel prikkeld,
die zoo quyt te werden ; dog in die ge-

is, en niet veel daar van in fatzoen ver-

ne, die men in Koyen heeft, is men ge

schild; dog men moet 'er de Civet zeer

komen, in hoedanigen gelegenheid van

Wat nu ’t Wyfjc aangaat, daar heeft
te vinden, alzoo dat dicht by ’t aarsgat

voorzigtig uitnemen, en wel toe zien ,
geren om te keeren, en de Civet 'er uit dat zy die met haar pis niet beswalken.
woon dit beursje zagtkens met de vin

Wat nu de binnenste gestalte van dit De Civet-

te drukken , dat men met Bamboes

speetjens, of met een klein lepelken ,

afstrykt en byeen zameld. Dit Civet

Dier aangaat, ik heb daar in een lever Rat van
binnen ,
gevonden, die by na donker-rood, en

hoedanig.

nu, eerst 'er uitgehaald zynde, is zeer

in drie stukken verdeeld is, ieder van

vuil, en met veel hairen gemengd, ge-

welke stulcken weer twee kleender verdeelingen heeft. In de Holligheid der

lykende zeer wel na etter , zynde van

zelve hing een groote Gal-blaas. De
een zeer sterken reuk , die veelen ver
veeld, en misselyk maakt. Ook blyft blinde darm was aan ’t einde zoo krom.
zy zeer lang in de kleeren , en aan de als een hoorn. Het had ook twee gehanden, zoo dat men moeite heeft, om

kronkelde klieren , waar in de aderen

die met wasschen ’eruit te krygen, en te

van het darm-scheidzel te zamen komen.

verdryven.

De nieren waren zwartagtig, zoo zy

Het Civet der Mannekens is minder

maar zoo niet door de wond, in’t van-

en dikker ; dog dit werd van de Ja-

gen gekregen geworden zyn. Aan ’t

vaanen, en Maleyers, voor 't best gehouden, vermits het zuiverder is; hoewel

lid niet, dan ’t hoofdeken, bekennen,

Manneken kan men buiten aan het teel-

de Baliers dat van de Wyfkens veel lie-

dat van binnen een beentje had; dog de

ver willen hebben, om dat die overvloe

schacht self was senuwagtig, tegen den

diger Civet geven , schoon het dunner

aard der Honden en der Wolven, die

en ook wel met pis vermengd is.
Als men de Civet ’er uithaalen wil ,

dat deel beenagtig hebben.
De Parastata , na de ballen loopende.

moet men dit Dier een strop om ’t

waren 1ood , dog twee andre aderen ,
uit de nieren haren oorspronk hebbende,
waren wit, en liepen in het Civet-beurs-

iyf doen , dat voorwaards trekken , en
met de steert ’t agterlyf wat agter uit

haalen, zoodanig dat het digt by de tra
lien komt, dan ziet men dit beursje (dat

je uit, dierende, om die vogt daar in te
rengen.

in de mannekens by de balletjens legt.

Aan ’t Wyfje was de Baar-moeder

en vry grooter is, dan de zelve zyn, en

plat, uit de stompen drie-hockig, ein-

in ’t midden ook gekloven , en daar aan
wel te kennen is) en men drukt op bo-

digende in ’t Vrouwelyk-lid met een
ruimen ingang, gelyk ook die twee

vengemelde wyze ’t Civet 'er uit ; dog

witte aderen daar onder na ’t beursje lie-

inen moet wel toe zien , dat men in t

pen. Het Manneken en Wyfken had¬

uithaalen van de Civet het beursje niet
te hard en drukke , dat 'er bloed navol¬

twee tepels onder aan de buik

ge. Ook moet men die leden, na 't afhaalen der Civet, met Calappus-Melk

den een kleene blaas, en ’t Wyfken had
De naam van dit Dier is een CivetKat, dat men niet verwerren moet met

smeeren , om de pyn te verzagten ; al-

de Muscus-Kat (dat een quade naam is)

zoo dit Dier door dit drukken , en af-

of 't Muscus-Dier, dat geen Kat, maar

haalen van de Civet, zeer boos werd,

een Geyt, of een Muscus-Rhee, Hind,

hoewel men zonder die terging wei-

of een Bok is, gelyk de Kenners weten.

Zommige hebben dit Dier voor de
nig Civet 'er van krygen zoude
De Civet nu Zuiverd men op deze Hyeena der ouden gehouden, die meer
wyze. Men strykt ze voor eerst zeer
dun op Ziri-blaadertkens, en veegt 'er
de hairkens , zoo veel mogelyk is, uit.

Dan spoeld men die met Zeewater af, en

van ’t geslacht der Wolven en Vossen
schynd te wezen , daar dit Dier nader
aan ’t geslagt der Katten komt.
Dit nu meest op Boers, en daar oorspron-
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spronkelyk vallende , is vry beter en
favaansche, Ben
meer geagt , dan de

meest

gaalsche , Malaksche, en Siomse Civet

valt.

Katten, om dat der zelver Civet zoo

in een nieuwe pot zeer sterk, scheppen
het boven-dryvende vet zoo lang boven
af, tot dat 'er niets meer opdryft. Dit

vergaderde vet bewaren zy, schryvende

goed niet is. Hoewel de Civet, die ui1 aan ’t zelve cen zeer groote kragt toe,
om den Man te versterken, voor al, zoo
Guirea komt, voor nog beter gehouden
werd, gelyk ook die Civet-Katten groo- men van dit vet iets op ’t hoofdje of aan
de Voorhuid der Manlykheid strykt. Om
ter , dan de Ambonsche, en lichter tam
te maken zyn ; dog die in Siam vallen ,

zyn grooter, dan die men hier heeft.
Wyse van
het te

vangen.

i5

De wyse, om dit Dier te vangen,
tweederley. Men doet het, of met sprin-

gen (waar door ’t Beest verminkt werd.

des zeifs.

om alleen, de. Civet en Amfioen ook
zocken.

Men gebruikt de Civet ook tot ’t ma-

en meest sterft) of met enkele strikken,

ken van allerley welriekende Olien, dog

of met een val, dat vry beter is , alzoc

men ze dan levend heeft, en behoud

paarzaam, alzoo zy anders hinderd
De Civet-kat, die op hare wyze ook

Zy werden ook wel van de Boomen ge-

al loos is , steekt veeltyds haar steert in

schoten; dog dan heeft men ’er niet aan.
Men heeft ’er by deze en geene op t
Eiland Amboina nu en dan wel in Koyen

komen hangen, waar na zy dezelve schie-

lyk op landwerpt, en die dan op eet

gebragt , die de tralien wisten door te
knagen, en zoo te ontkomen ; dog die

Coescoes mede cen zeldzaam Dier, zynde coes

blyven zich dan alzoo ontrent de Hui-

uit het geslagt der Wezels ; dog is zoo

zen ophouden, loerende op de Hoenderen , en die geraken zelden weer in 't

Kat.

't Water, daar dan de gainaelen aan

Onder de Dieren van Amboina is de De Coes-

groot, als een middelbare of volwasse

De kop heeft zeer veel gelykenis na

Bosch.
Voedzel

deze reden hebben die grooten ’er altyd

een doosje van by zich, gelyk zy, daar-

hier in Doerions , Piessang , Tsjampeda 's

een Rot, of na een Vos. Het is spits
van bek, kleen van hoofd, en ’t lyf is

Soorsacken, en Hoenderen, dog aller

als dat van een volwassene Kat. Het is

liefit Doerian’s , die , dewyl zy mede

bezet met fyne dichte hayren, even als

zeer sterk van reuk zyn, zeer veel tot

een Kat; dog zy zyn meerverward, ge-

Het voedzel van dit Dier bestaat

het bereiden van de Civet in dit Dier lyken na Wol, en zyn van verwe uit den

rossen en graauwen , by na als die der

my toeschynd toe te brengen.
er

Cteeruie
der Civet.

Men gebruikt de Civet hier in Indien Haazen. Zy hebben ock een breede
alleen , om deze en gene gebreken van

zwarte streep langs den jug, zommige
zyn ros, en eenige ook wel wit van

de Lyf-moeder te helpen, en voor al

hair; dog die vind men zelden , en als

zeer weinig in de Genees-kunde , dan

doet men die tegen de opstyging dienen,

dat al gebeurd, zyn het Mannekens.

’t zy met die in’t lichaam te brengen,

Anders zyn de Wyfkens van de meeste

’t zy met den navel 'er mede te bestry- kleenc Cocscoezen graauw ; dog de
ken ; dog men moet wel besorgen, da- groote hebben roode oogen, en zyn, de
de Vrouw, die lyd, de reuk niet onder Mannekens wit en zwart, en de Wyfde neus kryge.
Men wil ook, dat de Civet, veel ge-

kens graauw. De groote voor al zyn
zeer boos en ge-aarlyk, konnende, als

iemand hen, op een Boom zittende, by
de Maandstonden verwekt, de verkoude de steert vat , wel een Kecrel na boven
Lyf-moeder zuiverd, en tot de ontfan- trelcken, die zy dan ook wel weer we-

roken, en van onderen gebruikt zynde.,

kenis bequaam maakt.
Men smeerd ook dezelve, by Kolyk,

ten te laten vallen. Het heeft aan zyn
scherpen bek, en boven zyn oogen, lange

wel op de Navel en Buyk, na dat sy in borstels, ofhairen. Deoogen zyn blaauw,
eenige Olie ontlaten waar toe de Olic

met een weinig rood ontrent den oog-

van Wynruit zeer goed is.

appel, en glinsteren zeer sterk. Zy ver-

Zy verwekt ook de lust tot byslapen,
en versterkt de kragten der mans , waar

toe het de Inlanders, en voor al de Moo¬
ren, veel gebruiken.

De Javaanen en Maleijers hebben

toonen gemeenlyk de grootevreeze, die
dit Dier aangeboren is. Het heeft ronde
stompe ooren , die aan de kanten met
hayren bezet zyn. De voorste pooten
zyn veel korter, als de achterste, en

een zeker geheim, om uit dit Dier een werden die in vyf teenen, die zeer scherpe klauwen hebben, verdeeld , zynde die pooten van onderen glad en kaal,
deren. Zy slaan een welgemeste Civet- en zeer zagt, gelykende byna een KinderKat dood, villen, en stooten die (na die handje. Van deze pooten en klaauwen
van de vuiligheid gezuiverd te hebben, bediend zig dit Dier wel het meest, zyn-

een zekere Olie te trekken, of 'er een
uittrekzel op deze wyze van te verga-

met beenen met al tot gruys, koken die de zoo rad ’er mede, als een Aap, om
er zich
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'er zich in allen deelen mede te verwee-

lang tepeltje voorzien zyn, byna als een

ren : want schoon dit Dier wel zeer

eynd van een navel-streng , twee duy-

men lang , wit , en aan ’t eynde open
woon zig daar mede zoo veel, als wel zynde. Aan deze tepels blyven de jon-

scherp van tanden is, zoo is ’t niet ge-

met deze zyn pooten en klaeuwen, te gen gemeenlyk hangen, kruypende dan
eens in, dan weer eens uyt die zak , die
verdedigen.
van binnen in zoo ruym is, dat zy zich
De agterste pooten zyn veel grooter

en vleeschagtiger, en maar in vier sulke
teenen verdeeld ; dog de grootste en

daar in gemakkelyk konnen verbergen.

middelste teen is in tween gekloofd. De
steert van dit Dier is ruym een Elle

vinden , dat na een Lyfmoeder gelykt,

Van binnen in dit Dier is ook niets te

lang , welkers agterste deel naast aan ’t

of nu die jongen uyt die zak, dan of zy
aan die tepels groeijen, gelyk de vrug-

lyf dik , en met Wolagtige hairen be

ten aan de Boomen , (die, volwassen

zet is, zynde het overige van dien kaal,

zynde, afvallen) is een zaak, daar ik met

en aan ’t eynde met een beenagtige

geen zekerheid van spreken kan. Altoos

kromte bezet, waar mede dit Dier zich

t is zeker, dat zy in die zak voortko-

aan de takken der Boomen zoo vast

men, en allereerst aan die tepels ontdekt

houd , dat men het daar naeuwlyks af

werden , daar zy ook ten eersten aan

trelken kan. Zoo ras men ook met

zuygen. Dierhalven is die laatste gedag-

een vinger daar maar aan komt, blyft
het daar aan hangen. Men is ook ge-

te , datze uyt de tepels voortkomen, wel

de waarschynelykste, om dat die beurs
zeer dicht gesloten blyft ter tyd toe
heeft, die aan de steert tusschen twee te dat de jongen volwassen zyn. Ook vind
zamen klemmende houtjens vast te bin- men de nog kaal en onvolwassene jonwoon, zoo ras men ’er een gevanger

den; dog zoo het dat deel van zyn steert

gen aan de tepels zoo vast hangen , dat

daar door (gelyk wel gebeurd) of door

er, wanneer men zedaar aftrekken wil ,
het bloed komt na te volgen. Ook is 'er

iet anders, kwyt raakt, komt het doorgaans kort daar na te sterven.

Het cet; op zyn agterste pooten zittende, en de voorste als handen gebruykende, by na als de Eek-horenkens, Co-

nynen, &amp;c., en zoo ’er onraad opkomt,

is 't in een oogenblik op een Boom.

aan yder tepel, waar aan de jongen zuygen , nog een tepel, of ader, aan de
buyten zyde , die wat kleener en kor-

ter dan de andre tepel, en ontrent een
vinger breed lang is, die mogelyk wel

tot een zoort van verpoozing diend , na

Het heeft een zeer sterke reuk over

dat de jongen gespeend zyn, en terwyl

zich, die gansch niet aangenaam is, ko-

de andre volgende jongen daar dan aan

mende van des zelfs pis , die roodagtig groeijen. In de Amboirsche Coescoesen

is, en die dit Dier , by de minste vree

heb ik twee en ook wel vier jongen

ze, of schrik, ontschiet. Men ontmoet

gevonden, gelyk men dan ook zoo veel

zomtyds op strand wel diergelyken reuk; tepels in de beurze, of zak, sag. Dog

dog dit is de reuk van het blad van zekeren Boom, Halex Littorea genaamd.
in Prent
versoond

Wy vertoonen dit Dier by de Lettei
D afgeteekend.
Niets is 'er in ’t zelve zoo zeldzaam,

als de voortteeling, en de Vulva, ofhet
Vrouwelyk lid van ’t Wyfje. Deze voortteeling verschild zeer veel van die van

in andre Landen hebben zy wel meer
jongen. Hoe ’t met de ontrankenis dezer Dieren toegaat , weten de Inlanders
nog niet zeker te zeggen.
Men vind het Manneken zelden, en

Manne

zeldzamer, dan een spier-witte Coes-

ken van

coes, dat altyd Mannekens zyn, ontreni

Het brengt zyn jongen niet voort in

van groote als een gemeene Huys-Kat;
hoewel 'er ook wel grooter zyn. Daar
zyn ’er ook van die witte, die onder

derlyke

een Baar-moeder, binnens-lyfs gesloten;

aan den hals hoog-geel bevonden wer-

Voord

maar buytens-lyfs in een opene zak, of
beurze , die men tusschen de agterste
pooten gewaar werd. Deze beurs heeft

den.

andre Dieren, en geschied op een wonderlyke vrecimde wyze.
Won-

teeling
der zelfs

een scheure, die ontrent een halve voet

lang ; dog die kleener en gessoten is in
die gene , die nog niet geworpen heb
ben. Beyde de lippen van deze zak zyn
van binnen met fyne hayren bezet; maar

Onder den steert hebben de zelve ontrent vier vingeren-breed van den aars

een groote bal-zak buyten-hangen ; dog
van des zelfs schacht kan men buyten
niets bekennen. Ik heb ook in een ander Manneken , dat uyt den graeuwen
en rossen was, in den bal-sak bespeurd twee

beneden op de grond is die kaal, en glad. groote klieren , die zeer wel na nieren
Hier in is geen andre opening, die in 't geleken, hebbende twee water-peezen,
lyf doorgaat; maar daar zyn twee of vier die na de blaas gingen, en agter de zelplatte en klieragtige uijers, die ontrent ve in de huyd lagen de ballen zelf ver-

een schelling groot, en yder van een borgen. Het teel-lid hing aan deze onIII. DEEL.

Het

t is altyd grooter, en rosser, en niets is

Mm

trent

dit Dier
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trent een lid van een vinger lang na buy¬ de Boomen te leyken ; zoo dat 'er eer

slag by dit kyken, en star-oogen, die
De naam van dit Dier is by de Inlan- yder cen niet eygen is, zyn moet
Wanneer men dit Dier jong vangt.
ders en Maleijers Coessoe, en by ons
kan men het zelve zeer tam maken
Coescoes, een naam, diemen ook geeft
en gewennen allerley spyze te eeten :
aun zeker stekelig Gras, wiens Zaad aa

ten, staande na agteren.
Des zelfs
naam.

de klederen der voorby gaande hangei
blyft, en dat de Bosch-luys genaamc
werd. Men noemd ook zeker lang fny

gras , gelyk ook allerley verwerd kreu

pel-Bosch , ’t zy op de Velden, ’t zi
aan de Boomen, zoodanig, als mede dis

dog, groot geworden zynde, staat de
reuk van des zelfs pis, die zeer sterk is,
rmand byzonder tegen, alzoo men haar

niet aanvatten kan, of zy pissen aanstonds van vreeze. Ook zyn zy , om
hun scherpe klaeuwen , en gebit, nu

Dier, dat zich veeltyds, ja meest, in en dan al wat gevaarlyk aan te taster
De plaats
daar 't
valt.

die ruygte ophoud
Het valt in Amboina, en in de Moluk

ze Eylanden, en houd zich daar, niei
(gelyk in West-Indien) onder de aarde

knorrende , als men ’er maar ontren

komt, niet weynig, en byna als een

Eek-hoorntien, of als een Rot, die in
naeuw is

Boomen , en voor al die, dewelke vo
Bosch-touwen bezet zyn, op. Dit Die

Spys de

Zy eeten in ’t wild groene Linggoa,

maar in de Bosschen en op de hooge

of Waringin-bladeren, ook wel de buy

zer Die
ren.

ten-schille van de Canari's, of ook we

onthoud zich geerne in verafgelegent Piessang, en andre zagte vrugten meer
De meeste Inlanders eeten dit Dier
Bosschen, daar het buyten vrees var
menschen is

Het is daarom, dat men die zoo veel
niet op ’t Eyland Amboina, als wel op
het groote en kleene Ceram, dog nergens

meer, als op Hoewamohel, vinc

voor een lekkerny, gelyk ook alle de

Heydenen en Christenen dat zeer geerne

eeten; maar de Mooren gebruyken dit
oit , om dat zy het voor een onreyn
Dier houden

Men vind weynig Wyfkens, die nie
Niet min verwonderens weerdig is d
Wyze
van het te wyze, op welke de Inlander gewoon eenige jongen in die zak by zich hebvangen.

is 't zelve te vangen. Dit geschied doo
het Dier, als ’t in een Boom zit, sterk

ben

De Inlanders zyn wel gewoon ze maar

en wel zoo lang aan te schouwen , dat met huyd en hair te braden , alzoo dar

het door zyn groote vreeze, hoe vaf
het zyn steert ook om een Boom of

de hairen ’er met een afbrander

Het vleesch van dit Dier is zacht, en Gebruyk

tak geslagen heeft, ter neder valt

zoet, als van een Hoen, verschillend

Ook is het , zoo ras het een mensch

niet veel van dat der Conynen; dog he

des Zelfs
tot spyze.

ziet, wel gewoon, aan een tak zich behoud altyd iets van die sterke Coesmet zyn steert vast houdende , zig te la coes-reuk, dat 'er egter beter uyt braad,
ten hangen , en dus over en weder te als uyt kookt. Ja ’t komt een Conyn
slingeren, kykende die geen, die het zoo na in smaak, als ’t gebraden is, dat
ziet, sterk aan. Die nu dit Dier ge-

het weynig lieden, als zy 'er niet oplet-

woon zyn te vangen, blyven stok-stil ten, of als ’t hen niet gezegt werd, zoustaan, en het zelve maar sterk aanzien den proeven. Het vleesch der groote
waar door het vergeet zich met zy

ziet 'er wat geel uyt, en staat daaron

cmand, die t niet gewoon is, wat testeert wel vast te houden, en van bo
ven na beneden tuymeld, blyvende dus gen

eenige tyd in Kat-zwym leggen, in wel¬

De Hollanders zyn ’er egter niet zeei

ke tyd het dood geslagen, of ook wel

terk opgezet, en het moet 'er al vri

levend gehouden werd

De Amboineezen meynen , dat die ey-

schraal zyn, eer de Zoldaat er zich
nede verlustigen zal, alzoo ons volk ’e

genschap van een Coescoes uyt eer

wat vies van is

alleen aan zekere geslagten onder her

Dier, gedroogd zynde, groote kragt Genees
toe, en men wil, dat het gestooten, of kunde.

Boom te kyken, nietaanydereen; maa

gegeven, en eygen is. Het is zeker
dat niet alle , die willen, het konner
verrichten, maar dat alle , die uyt de
Uliassers zyn , dit ten eersten weten te

doen, zonder dat andere van ’t Eylanc
Amboina, of van Leytimor , wat moeit

zy, zelf in een tyd van gebrek , we

aangewent hebben, dit konden verrich
ten , daar eenige Lieden van Honimoa

Men schryft de steert van dit wit En in d

ot een Poeder gemaakt, en dus cen
Kraam-Vrouw in zware Barens-nood in
gegeven zynde, groote uytwerkinger
gedaan , dat ook die steerten een zoort
van een prys toegebragt heeft
Men zegt, dat zy, zoo gebruykt, en
als een Poeder ingenomen zynde, ool

heerlyk tegen de steen zyn, en dat voor

daar op afgerigt zynde, ’er aanstonds zoo al die uiterste kromme klaeuw, daar ’t
veel, als men 'er begeerde , wisten uyt Dier zich aan de takken mede vast
houd
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Ook gebruykt het zyn steert , om te
houd, uytnemend daar tegen, en ool
tegen de ziekten der Hoenderen , en vaster, en te gemakkelyker , te zitten,
Voogels, en Ganzen is , 't welk zy de vermits die zoo styf, als een stuk hout
cn die ’t gewoon is als een derde agtérste poot vast tegen de grond aan te zetmenigmaal bevonden te hebben) ten eer tCn.
Deze steert is een groote span lang
sten beter werden.
Op de Eylanden van Aroe, bchooren- vol dichte hairkens, als een Katte-steert,
zicke Dieren met ryst te ceten geven,
die daar van (zoo de Amboinerzen zeggen

De Filander.

de onder de Landvoogdy van Bande, en

ontrent een duym dik , zynde donkei

om de Zuyd- Oost gelegen , vind mer

graeuw, als een Aap, van verwe , en

een Dier, dat de Maleijers Pelandoc, er

onder aan de buyk vuyl-wit, met zagte

de onze cen Filander noemen. De Ma

wol bezet.

leyt sche naam beteekend een Konyn, om

Het heeft ook een zak even eens als

dat het veel gelykenis daar na heeft, ja
het voorste deel schynd byna van een Ko¬
nyn te zyn, hoewel de kop of de

de Coescoes, onder aan’t lichaam, dog
kleender; en niet gespleten, gelyk aan
de Coescoes, maar met een rond gat na

muyl wat langer, en voor zooverre ool

voren toe, waar in men vier tepels ziet.

wel wat na een Vos trekkende is ; en

het agterste schynd wel van een Kat

zoo dat zy gelyk de Coescoes schynen
voortgeteeld te werden. De Jongen

Konyn gelyken, ook is zy kleener, er

loopen in en uyt die zak, en terwyl de
Moer nu en dan zoo met haar in dic
zak voortspringt , komen ’er de Jon-

heeft een korte en zagte baard, of hai

gen zeer aardig pas met de koppen uyt-

te zyn. Indien de Kop zoo spits niet
was, zou die zeer wel na die van een

ren aan de Muyl, en boven de oogen.
De oogen van dit Dier zyn vriende

lyker als de oogen van een Coescoes, n.
welk Dier het, inopzicht van zynen zak
wel wat gelykt. De ooren zyn ontrent
als die van een Ronyn, hocwel wel zoo

kort, en over-eynd staande.
De voorste pooten zyn vry kort, en

hebben pas de lengte van een vinger
aan yder der zelve zyn vyf dunne lang

kyken.

Wy vertoonen dit Dier niet asgeteekend, om dat het in de Reyze van de

Hr. de Bruyn, door Indien, Persien, &amp;c.
zeer net getroffen is

De Amboineezen noemen het , om dat

het zoo wel iets van de Coescoes heeft.

Coessoe Aroe , dat is , de Aroesche Coescoes. De Hollanders geven het de naam
van de Aroesche Kat. De Maleijers sge Deszelis

agtige teenen , die wel wat na vingeren

lyk wy gezegt hebben,) noemen he

gelyken.
Deze pootjens raken de aarde zeer

Pelandoc Aroe, dat is, de Aroesche Ko-

wcynig , dan wanneer zy nederlcggen,

dog de verwe sweemd ’er wel wat naof na die van een Haas, en voor al met

maar dienen hen meest als handen , om

de kost te vatten, als zy op haar agter
lyf of agterste pooten, over-eynd zittende, cten

Pas voor by de voorste pooten werd ’t
lyf van dit Dier vry kloeker en dikker

by na als dat van een groote Kat.
De agterste pooten zyn veel kloeker

Naam.

zyn; gelykende allerminst na een Kat

zyn zagte hairen.
Op Aroe zelf noemen zy 't Aijtr.
Het valt niet in Amboina maar ’t Waar dit
¬

werd ’er van buyten gebragt. Men heeft valt, &amp;c.
het niet alleen op Aroe; maar ook op t
Eyland Solor, en daar zeer veel. Zy
zyn zeer gemakkelyk op te brengen, en

en langer, als de voorste, gelykende

licht tam te maken, zoo dat men die al-

wel wat na die van een Haas, hebbende

leen over al loopen laat. Zelfs komen
zy wel tot op de tafel met ons eeten, en
hare spys bestaat in Padi, Boontjes, Sagoe, Pyst, Suyker, en allerley andere

drie groote teenen aan yder der zelve
dog de middelste is in tween gekloofd
Onder de zelve vind men een ronde bal.
dat de voorste hiel zyn wii: want van daar

tot het agter-lyf is het been van onder

spys ; dog zeer geerne eeten zy Sirib-

Biaderen; ook hebben zy grooten trck na

kaal, en ’t agter lichaam zelfs is hard

de Olie in de Lampen , waar door zy

en ook kaal, dienende dit Dier tot eer

zeer licht haren baart branden. Zy
hebben die onaangename reuk van de

achter-hiel, vermits het op beyde die
hielen (hoedanige het 'er vier aan de

Coescoes niet by zich, ook cet men de

twce pooten heeft) gemeenelyk over zelve gelyk als de Konynen , by welke
eynd, of een weynig voor over zit, er zy veel opgevoed werden, doende geen
quaad ter Wereld, ja zy gaan wel by de
het is ook gewoon daar mede te loopen
of wel eygentlykst voort te springen Meyden en Kinderen te zamen slapen ;
dog als men die volwassen uyt het
en te hippelen, dat het nogtans zoo
de Honden werk hebben, om het te

Bosch krygd, zyn zy niet wel op te bren
gen , immers men heeft ’er dan meer

agterhaalen.

moeite mede. Als men dit Dier by den

gaeuw en gezwind weet te doen , dat

Mim 2

hals
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hals rat, geeft het een zacht geluyd

en licht taim maken. Het komt nu en

geeft nu en dan agter uyt een zeer vuyle
wind en stank van zig

dan wel in de Dorpen, aasende sterk op

Des zelfs teel-lid stond verre van zyn

roor al opCoescoesen. Het cet ook al-

aars, en de ronde ballekens des zelfs hin-

gen los aan den buyk.

Die van Aroe vangen dit Dier met

Lautt.

t ingewand van Hoenderen , Visch, en

lerley vrugten.
Het is, zoo de Amboineezen zeggen

zeer lekker van smaak, vallende meest

Honden, en de jongen met de hand ;

in ’t hoog Gebergte tusschen Mamalo en

dog de oude weeren zig zeer sterk,
slaande met de agterste pooten. Men

en Way; als mede op den zwaren Berg

eet ze ook voor een lekker Wild-braad,

Het Dier

Men kan het met de hand gemakkelyk

alzoo het dit niet wel lyden kan. Het

die by Ema legt, en Hoewaressi genaamd
werd, zoo ik van den Orang Kaja, Da-

zelf by groote Heeren.

vid de Fretis, menigmaal gehoord heb,

Men vind by de Amboincezen nog een
Dier, in groote niet veel van een Coes-

die ’er by voegde , dat het niet veel ge-

coes, hoewel ’t nog wel zoo kleen is

vangen wierd.

Deze Orang Kaja, gelyk ook de De Mati¬

verschillende. Men zou het met recht

Pati van Soya, verhaalde my , dat 'erneri,

een Bosch-Kat mogen noemen ; dog zy

nog een ander Dier is ’t geen die van Sowari.

geven het de naam van Lauw.

Sova Sowari, en die van Hoetoemoeri

Het is ontrent anderhalve voet,

wat meer lang , van gedaante byna als

de Civet-kat; dog de steert maakt de

of

Matineri noemen.

Dit houd zich op de allerhoogste Gebergten, en komt zelden te voorschyn.

Het heeft twee groote opstaande slaghelft van des zelfs lengte uyt. Het is
wat donkeragtig van verwe ook wel tanden , die wel een halve vinger lang,
veel verwig, nu en dan met donkere en zoo wit, als ’t best lvoir, zyn.De
vlekken gespikkeld.

Het heeft roode oogen, witte tanden,
en het heeft een hoofd by na als de

Muyl van dit Dier is ook wat ingebo-

gen, en het heeft een vooruytsteckende
kin. De Couleur van ’t zelve is zom-

Civet-Kat, of als een Vossen-kop, diens tyds graeuw zomtyds veelverwig. Het
voorste deel by de oogen wat ingebo¬ is van groote als een jong hert, met

gen, gelyk des zelfs muyl boven, beneden, en by de oogen met veel lange
hairen , of borstels, als de Civet-Kat.

korte voorpooten, en hebbende hair by
na als dat van een Kat. De steert des

zelfs, die zich wit en rood vertoond,

en ’t aan zyn voorhoofd ook met eenige is wel een halven arm lang, en wanneer
witte hairen bezet is. De oogen staan dit Dier bang is, dan kruld het die tedroevig, de neus is in tween gekloofd.
en ’t heeft ronde wydgeopende ooren.

Het lyf is als dat van een Kat; dog
gespikkeld met bruyne of donkere vlek-

gen zyn lyf , even als de Conde van een
Vrouw (zynde ’t hair met tuyten tegen

t hoofd gelegt) om. Als het voortgaat, hoord men een geluyd als suy,

Jar,sar. Ao. 1697 2 1658 wierd er
De steert is zwart, vol dichte hairen op Legbari een gevangen , waar over

ken.

bezet, en heeft agter aan een witte plek,
of quast.

Het ziet 'er gansch niet vriendelyk uyt

zich alle , die dit Dier zagen, verwonlerden.
Men ziet hier nu en dan ook wel

Tocpe ,

De voorste pooten zyn in dit Dier een Diertje, Toepe genaamd, en best of 't Eckmede als de handen des zelfs, en in vyf na een Eek-horenken gelykende Zy hoorn
ken.
teenen, met breede xorte nagels voor- vallen hier al mede niet oorspronkelyk ;
zien, verdeeld, die niet kaal, (gelyk maar zyn hier van andre gewesten ge-

aan de Coescocs) maar met veel hairen

bedekt zyn. Aan de agterste pooten zyn

bracht.

Het is kleener, dan onze Eck-horen-

de teenen , en klaeuwen , nog wel zoo kens, en wel zoo vriendelyk, en ’t is,
lang , waar op het in ’t gaan staat, en even als de Aapen , van een Korswyliwaar door ze van onder glad, en zwart, gen aard, zeer genegen zynde om te
gelyk zy ook van boven met hairen, als speelen. Het is niet veel grooter, als
een gemeene Rot, zynde ontrent 7 8
de voorste, bedekt zyn.

Wy vertoonen dit Dier by de Letter
E. na ’t leven afgeteekend.
In Prent

duym breed en lang, hebbende een wol-

lige steert, die een weynig korter is.

Het is langzaam van gang ; dog ge- Het is over ’t gansch lyf met een dicht

vertoond. zuind in ’t klimmen, en ’t laat zich

en zagt bont, als de Coescoes, bezet,

handelen, als een Kat, wetende zyn lyf en is ros-graeuw van verw hoewel ik

ook in verscheyde bogten te draeijen. Het er ook gezien heb, die spier
onthoud zich meest op de Boomen. Men dog die zyn zeer zeldzaam.
hoord des zelfs stem zeer zelden ; dog

wit waren;

Aan weerzyden van den bck staan ee-

die is als die van een knorrende bigge. nige zwarte hairen, of borstels. Het
hecft

a
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heeft korte dog scherpe tanden, waar

gevonden , en zyn van daar herwaards

onder aan weerzyden twee lange zyn,
ook heeft het twee Honde- tanden in de

gebragt. Zy zyn ook op Ceylon, en in
Hindostan, of in’t Ryk van den Grooten

boven- mond. Het heeft uytpuylende

Mogol.

oogen, als de Coescoes; dog zy zyn

Men eet die zelden, ten ware dat de

zwarter, en vriendelyker, en het heeft

groote nu en dan by deze en gene Ja¬

korte ronde wyd-geopende ooren

vaanen, die niet al te hard Moorsch zyn

De voorste pooten hebben vier, en de
agterste vyf lange teenen, en ’t meest

van de agterste pooten is kaal en vleeschachtig, alzoo dit Dier daar meest op
staat.

Het draagd zyn steert fraey over eynd,
spreydende den zelven gelyk onze Eek

( want anders zyn ’er de Mooren door-

gaans vies af) wel vet gemest, en dan
als Lampreytjens gegeten werden. Men
laat er in l-diën even eens zulke getralide huyskens met een rad vol tralien ,

dat men omdraeyd, gelyk als men in

Holland gewoon is, voor maken.

Anderzins moet men dat goedje aan
horenkens uyt , zoo dat die bol en dik
ten ketenken leggen zoo men geen
staat, dog het legt zelve noit (gelyk ’t Eek
horenken) op de rug neder, zynde die schade aan banken , stoelen , &amp;c. (daar
meest wat agteruyt gestrekt en na de ’t aan knagen zou) lyden wil , alzoo alrechter hand gebogen.

Het is een lief en vriendelyk Beestje,

Afge¬
beeld.

les zyn gading is. Ook zal het, als 't

quaad gedaan heeft, die geen , die 't

en men kan het zeer tam en mak ma

ziet, nog als uytlachen, en ’er vriende-

ken, en ’t zal die gene, die het kend,

lyk tegen knorren.

niet, dan zagtkens ; dog de onbekende
kan het wel zeer fel in de vingers byten.

Het is zeer geerne by de Menschen ,
kruypt die onder de kleederen, klauterd

Als ’t quaad werd , kan het knorren en

hen op de schouderen, en wil gedurig

by de zelve zyn verbergende zig nu en
gillen als een Rot.
Wy vertoonen het hier na het leven, dan in ymands mouwen , zakken , en
by de Letter F. afgeteekend.
Het onthoud zig meest op de Calap-

tasschen. Ook zal het ymand vreemds,

pus-Boomen, en in de Bamboes-struyken.

ten , en te tragten te byten. Het eet

Het eet in 't wild Calappus- Nooten,

die zyn Meester benadeelen wil , aantafgeerne mede aan de tafel, en springt 'er

Piessang, Pyst, en allerley Boom-vrugten;

wel eens over henen , om by zyn Mee

dog, by de Menschen reeds gewent zynde , eet het byna alles , en’t zal ( als

ster te zyn.

men het dit geeft) ook wel wat Wyn
drinken , zelf wel tot dronken werdens

Het is ook zeer vreesagtig, en laat ten
eersten gelyk de Coescoes) zyn pis looven , die wel geen vlekken ; maar een

toe, en dan blyft het zoo lang uytge

leelyke reuk, die in lange tyd niet ver-

strekt leggen, als het is

gaat, van zich geeft.

Het is vry teeder en zwak, konnende

Het slaapt ook zeer geerne warm, en
kan , zoo men het niet warm legt , ’s
nagts wel onder ’t hoofd-kussen kruyals ’t maar eenige ongewoonc spys eet.
De Javaanen verdeelen dit Dierken in pen, ’er een groot gat in byten , en zig
twee byzondre zoorten, het eerste en dan in de Karoc verbergen.
Het groote slag, dat wel zoo ros, als
grootste is de eygentlyke Toepc, die zy
de kleene, is, jaagd ook de Rotten in
Twec¬ pok wel Toepenando noemen ; dog de
kleene zoort noemen zy Tsijot, aan ’t Huys weg ; dog zy vangen die niet;
derley
2OOrt.
welke de Maleijers de naam van Tilo ook verneemd men ’t een nog 't ander
niet veel verdragen, en sterft zeer licht,

Rimba, dat is, Bosch-Ror, (die 't ook

van de kleene zoort. Zy leven niet bo-

wel gelykt geven , hoewel het van lyf ven 4 a5 Jaar, en als zy oud werden vaien bont even eens als ’t andre is ; dog len de hairen van de steert uyt , ja knade steert aan de jongen vertoond zich gen ze zelf af, en sterven zoo. Twee
ontrent het uyterste kaal, Muysvaal, en

van de zelve by een, deugd niet, alzoo

graeuwagtig over ’t lyf , hoog-geel aan
de buyk ; dog met eenige zwarte stree-

zy malkanderen de ooren van de kop

pen aan de zyden. Zy hebben beyde
een lange tong, die zy wel een lid van

een vinger lang vooruyt schieten , en

die zy ook den genen, die ze handelen.
wel in de mond steeken, om ’t speekzel

vreeten, waar af zy dan komen te sterven

Men heeft hier ook een Dier, ’t geen De Egel,
wy een Egel noemen , dat al mede van
andre Landen hier gebragt werd.

Dit Dier is vier a vyf spannen lang

ook zomtyds wel wat langer. Het heeft
en dat niet verveeld, of vies voorkomt, de dikte van een middelbaar Verken ,
alzoo het zeer zuyvere Beestkens zyn dog is wat langer en smaller van hoofd;
maar de snuyt is na evenmatigheid van
die niet onreyns eeten zullen.
der zelve te likken, dat zy geernedoen,

Zy werden meest op ’t Eyland Java

dit Dier vry groot, en zeer wyd van
Mm 3

neus-
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De groote Egels werden op Malakke

neusgaten. Het geheel gezigt, en de

gansche snuyt des zelfs, is onder en bo- zelf in de Huyzen opgevoed, en leveren
ven ook vol zwarte baarden en borgoed vleesch tot spyze uyt; dog de klee-

ne Egels zyn daar niet grooter, als een

stels bezet.

Rot, en zeer wild , zich zelven in de

Het heeft korte ronde ooren. Het
voor-lyf is met dunne wecke doornen

holen der aarde onthoudende. Het is

zoo dicht, dat men de huyd niet beken-

dat Dier uyt 't welke die heerlyke steen,

nen kon, bedekt, welke aard-verwig van

sy hen Koeliga Landac, by de Portugeesen

Couleur, en meest aan ’t eynde zyn ;

Pedra de Porco, en by ons de Verkens-

dog die ontrent de pooten staan, gely-

Steen genaamd , voortkomt, en welkers

ken geheel en al na borstels, en zyn nog

zwaarte van cen halve Ryxdaalder tegen

40 250 Ryxdaalders verkogt werd.
Op Java, Sumatra, en Malakka
is ook zeer dicht met groote doornen en

aardagtiger van verwe. Het agter-lyf

valt De Pang-

pylen, of pennen, die wel een halve cen ander Dier, hier van verschillende,
voet lang, en ten deelen wit, tendeelen en by hen Panggoeling genaamd.

goeling.

Dit

zwart by beurten geteckend zyn, be- heeft doorgaans een geschubde huyd, tot
zet; dog men ziet, dat zy aan ’t eynde reukwerk dienende , en by de Chineesen
zeer gezocht, om er Pantsiers en Wa-

altyd wit zyn.

Tusschen die groote pennen heeft het
ydele lange hairen, en zoo men die wat

penrokken van te maken , om dat zy
icht en zeer hard zyn, zoo dat men die

van malkanderen trekt , kan men ’er niet licht doorbooren kan.

Dit Dier is ook goed tot spyze, en ’t
Het agter-lyf eyndigd met een dikke kan met zyn scherpe klaeuwen ten eerstompe staart, met diergelyke dog kor sten een gat in de aarde maken , daar in
ter doornen bezet. Deze pennen staan
t zig weet te verbergen. Des zelf pooeenigzins in reyen, en meest na agter ten zyn in vyf teenen verdeeld, hebben-

de huyd tusschen beyden zien.

gekeerd. Het hoofd en den hals zyn

de aan yder een lange klaeuw.

Muys -vaal van verwe, aan den buyk

zyn de doornen week, en mede borstels

Geen Dier kan zoo gezwind verborgene gangen, en holen, onder de aarde

maken, wetende zelf een geheele steene

gelykende.

Het heeft breede tanden, gelyk een

Koe ; dog de twee voorste zyn langer,

vloer te ondergraven , waarom men die

niet licht in Huyzen komen laat we-

en spitzer , waar mede het zelfs dikke tende dus zelf ook tot in de Huyzen der
takken doorbyten kan.
Buuren langs hare onderaardsche holen
De pooten zyn kort, en in vyfteenen
verdeeld, gelyk aan een Meer-kat. Als

het voordgaat, maakt het eenig

ge

druys met syn pennen. Of deze nu ook,

als zy quaad werden, harc pennen (gelyk de Afrikaansche, en Malakze) uytchieten, en die met een opblazing van
haar lichaam uytdryven, is my onbe¬
kend.

te komen.

Zeker Heer had ’er een in zyn Huys,
die by nagt los raakte, en ten eersten
ot by des zelfs Buurman den grond zoolanig doorgegraven had , dat dit Dier
uyst op de zelve tyd, zoo als die Buurman, een Smid zynde, aan zyn Werk
bezig was, door de grond te voorschyn
quam. De Smid, die het vooreen Duy-

Ook zyn deze Egels kleener, als die vel, die uyt de aarde opquam, hield,
op Caap de Goede Hope vallen.
inPrent
vertoond.

Wy vertoonen dit Dier hier in teeke-

ning by de Letter G.

doorreeg dien gewaanden Duyvel met
een gloejend Yzer, waar op het aan-

stonds weer na zyn hol week, daar het

Zommige Javaanen, die niet te bitter quam te sterven.

Moorsch zyn , eten nu en dan des zelfs
in

goed van smaak is, waarom zy die ook
in hare huyzen wel met Ryst mesten ,

bol gelyken, ook kan men die dan om-

waar door zy metter tyd ook redelyk
tam werden.
Gebruyk
des zelfs

in de Ge-

nces-kunde.

Zy konnen de kop en steert zoodanig

vicesch, en getuygen ’er van, dat het

een rollen , dat zy by na een ronde

mogelyk van malkanderen krygen, ten
zy dat men de zelve met water begiet.

Als ’t lang regend , konnen zy ’t on-

De Javaanen bewaren de pennen tot der de Aarde niet harden , weshalven

eenig gebruyk in de genees-kunde, zeggende, dat de zelve, op een steen ge-

zy dan ook veel voor den dag komen.
Op Ceylon noemen zy dit de Ceylon-

wreven, en op wonden gesimeerd zynde, sche, in Tayouan de Taywansche Duyvel, De Naam
het steken der vergiftige Visschen, en in Brazil noemd men dit Dier Tatoe, en van dit
van andre diergelyke ingekorvene Die
ren, geneest.

Ook is dat, ingenomen zynde als een

poeder, tegen de krimping des buyks,

en tegen steken in de zyden, zeer goed.

Dier.

sy de Spanjaards Armadillo.

Dog by de Javaanen, en andre Ooster-

lingen Panggoeling, dat is, Roller, en
by ons de Mieren-vanger.

De Javaansche zyn van groote, als
een
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Het is ook een vyand van de Slangen,

een middelmatige Hond, dik en rond
van lyf, en zeer spits van muyl, of

blazende zich, zoo ras het 'er een ge-

snuyt, hebbende een Hagedis-steert
zynde op den rug voor, en aan de zy

waar werd, zeer dik op; en als de Slang
het dan met haar bogten, daar omgesla-

den, met harde vierkantige schubben, gen wel meynd gevat te hebben, zoo
by na als een Schild-padde, bedekt, hoe trekt het zyn buyk , die ’t zakken laat
zeer schielyk in, en weet de zelve dus

danig ook de steert daar mede voorzien,

en die ook in zekere leden verdeeld is.
Aan de buyk is het zeer zacht, zon
der schubben, en met hairen bedekt.

listig te ontduyken, of ook zomtyds de
slang wel zoo te byten , dat zy 'er van
sterft.

Het is dol na de Hoenderen, en hare

Het is kort, en kleen van pooten -

leefd , waarom ’t zommige onder ons

eijeren, om ’t welk te beletten, de Ja¬
vaanen die aan touwkens, ofKetenkens,
roor al, als zy Hoenderen aankweeken,
vast leggen.
Het is zeer wollig, en bontagtig van
hair , waar door t ook dikker gelykt ,

ook wel de Mieren-eeter noemen.

als ’t eygentlyk is

waar door ’t zich vry aardig in zyn ganc
vertoond

Het leefd meest onder de aarde. De
Javaanen kennen des zelfs voedzel niet,
dog meynen , dat het meest van Mieren

Zoo ras ’t een Mensch gewaard werd,
rold het zich als een kloot in een, bren-

Het valt zeer veel op de Javaansche
Gebergten, en op Borneo.
In Amboina vallen ook Land-schild- De Land-

gende zyn steert en kop onder de buyk,
zoo by een , dat men geen van beyden
daar aan dan vernemen kan ; ook zegt

Schild-

padden, een leelyk en afschuwelyk Dier
padde.
zynde 6 of 8 duymen lang, vuyl-zwart
men dat het zoo, op zyn rug leggende, van schaal , z00 dat men het voor een
klomp aarde aanzien zoude, hebbende
slaapt.

Het is vet en zoet van vleesch, en scherpe kanten, die wat opgeworpen of
de Chineesen ceten het zeer geerne; maar

na boven toe staan Zy heeft boven geen

heuveltjes ; dog des zelfs rug loopt wat

de Mooren zyn ’er vies van

cherp toe, en is in 13 Schilden ver-

De vellen dezer Dieren naeijen de Ja¬

deeld, die met vuyl-witte streepen, of

vaanen twee a drie aan malkandren, en

maken ’er hare Borst-wapens van, alzoo verdeelingen, onderscheyden zyn.

zy een Pyl-schoot verduuren konnen,

De pooten zyn in vier teenen ver-

voor al, zoo zy van de huyden van oude

deeld , waar aan kleene klaeutjens zyn,

waar mede zy ook wel weten te klau

Beesten gemaakt zyn

Dit Dier valt op Java, zynde daar

teren.

ontrent een vadenn met steert met al

Men vind ze in de Ambonsche Bos-

lang. Ook heeft men het op ’t Eyland schen , en wel meest in de schaduwagMadura, als medc op Crimata, Bilittor tige valeyen, daar ’t vogrig is, of daar
en Makassar, daar men 2 a 3 van de zel- de Rievier doorloopt. Men brengt de

ve om twee a drie Schellingen ver
koopt.

zelve ook wel in de Huyzen, of Thuynen , en laat ze daar rondloopen, om

Des zelfs agterste deelen werden tot haar kost te zoeken.
Als men de zelve gekookte ryst voor-

Reuk-werk gebruykt, gelyk die van de
Civet-Kat.

De Berglieden op Makassar zeggen

zet, let men er wel op, of zy daar van
eeten, en die dat doen , dezelve kan

men gemakkelyk opvoeden ; dog zy
met schubben bedekt, en zeer lekken doen dat zeer zelden, dat zy daar van in
van fmaak is, en zy naeijen de vellen 't bywezen der Menichen eeten , en die
dat het daar van groote als een Kat

over hare Schilden.

Of dit Dier daar een en ’t zelve is
met de Timbaus van Gelobes, die in de

dat niet doen willen , blyven zeer ma-

ger, of komen te sterven.
Zy tieren nog best in een Thuyn

Bogt van Cajeli valt, en welkers agter- daar zy op de Moeskruyden aasen, klau-

De Ja¬
vaansche

Wezel

deelen ook tot Reukwerk verkogt wer

terende nu en dan ook wel tegen deze

den , weet ik niet

en gene stokken op, om by deze en ge-

Men heeft hier ook Wezels, die van ne bladeren te komen, die zy geerne
fava ’er gebragt, en die rond en lang eeten. Ook aten zy , nu en dan de
visch en krabbetjes, die in de Zee-hovan lyf, laag van pooten, spits van kop.
gelyk een Rot, lang en hairig van steert renkens vallen , en die de Jongens
en ros van verw zyn.

Het is by de Javaanen met de naam

als zy die schoonmaakten , weg wierpen, na welke zy ten eersten gewoon

waren te kruypen , en die in hare holen
van Kagar Angan bekend
Dit Diertje werd zeer mak, en men te brengen. Zy konnen zeer lang honvoed het ook wel in de Huyzen op, al- ger lyden , ’t geen ik aan een Schildzoo ’t de Rotten vangt, en die zelf wel

uyt de aarde graaft.

padje ontdekt heb, dat , in de Kelder
zynde
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zynde, in een vat gevallen was, daar
't wel een half Jaar in gezeten had
zonder dat men bedenken kon, waar
van dit Dier geleefd had.

Zy grocijen zeer langzaam , voor al
die men zoo in de Huyzen of Thuynen opvoed.

De cyeren der zelve zyn langwerpig.

als die der Slangen; dog smallen.

De Inlanders eeten deze Schild-padden niet ; dan dat zy 't vleesch der zel-

’t verder lichaam na een Hagedis. Het
is zwartagtig van huyd , fyn geschubt
met geele vlekskens over ’t lyf, zynde

verder wat langwerpig rond van lichaam.
De steert loopt heel spits uyt, is beneden rond , en boven hoekig, of wat
driekantig. De tong is lang, en in twee
takken, als die van de Slang, gespleten,
welke dit Dier zeer lang uytschier, om

vliegen, of eenige andre dierkens, ’er
mede te vangen.

ve nu en dan in eenige ziekte wel to:

De pooten zyn in vyf lange teenen ver-

geneezing gebruyken, voor al in zekert

deeld, en met scherpe klauwen van een

gebreken, met welke een zoort van

kramp vergezelschapt gaat.

Zy kan zig ook in 't water onthouden, gelyk zy ook zoo wel in de wa

ongelyke lengte voorzien , waar mede
dit Dier zeer rad weet op een Boom te

geraken. De oogen zyn zwart, en sterkglinsterende, staande dicht boven ’t op-

ter-Putten, en elders, in ’t leven ge-

verste kinnebakken, agter 't welke men

houden werd , aasende op ’t slyk3

nog twee kaale plekken , even of ’t oo-

Mosch, en de Vischjens, in de Putter

gen waren; ziet; dog dit zyn des zelfs

groeijende.

ooren.

Men heeft hier te Land een gevaarly

Kort agter de pooten heeft het over

ke ziekte Penjakit Mangkasjar, dat is. dwers een groote scheur , dienende tot

de Makassaarsche zickte genaamd, en by
de Amboineezen, met de naam van Enne
moeri , dat is, Schild- pads- Euvel, be

ontloozing van des zelfs vuyligheid; ook

legt het daar door zyn eyeren, die langwerpig, zacht, en geelagtig zyn.

Zy treft beyde Mannen, en Vrou

Binnens-lyfs hangen die aan een eyerstok, die met twee pypen na de voor

wen , zynde een zoort van een kramt

noemde uytgang loopt. Des zelfs vleesch

in de teel-deelen, die met een groote
pyn geheel inkrimpen, en hen, zoo 't

is wit en vast, by na als Hoendervleesch,

kend.

niet tydelyk geholpen werd, in levens
gevaar brengen.

Om die ziekte nu te geneezen, gebruykt men het onderste deel van de

welkers smaak ’er ook aan toegeschreven
werd.

Het is een byzonder gaeuw Djer we-

tende ten eersten en zeer gezwind de
Boomen en Huyzen te beklimmen ,

borst van dit Dier , 't welk gewreven, houdende zich meest op ’t Geboomte,

en als een Poeder den Lyder ingegever

zynde , een groote uytwerking doed ;
dog of de Inlanders (die zeer geheim met

De Crc
codil.

dat dichtst begroeid is, en voor al op de
Waringin- en Linggoa-Boomen, niet bo-

ven in de Bosschen zoo zeer, als wel in

al hunne zaaken, en voor al, die de Ge-

en ontrent die, de welke na by de Ric

nees-kunde raken , zyn) 'er nog iet anders by doen, is my onbekend.

vier-kant, en die ook niet verre van de

Hier vallen ook Kaymans of Crocodillen in menigte alomme , welkers be

Huyzen zyn, alzoo zy by nacht wel gevoon zyn de Hoenderen en Endvogels
daar zy op aasen) uyt hare Kotten te

schryving wy voor bygaan , om dat dit
Dier by andere zeer dikwils beschre-

haten.

ven is.

vermits zy zoo rad zyn ; hoewel zy nu

Zelden kan men die levend krygen,

Alleen moet ik hier maar by voegen, en dan nog veel met strikken gevangen;
dat ik 'er gezien hebbe van een uytne dog meest geschoten werden.
mende groote, die ik van verre aan de
Dog zy zullen zelden op de eerste
uytgangen der Rivieren heb zien leggen schoot nedervallen.
bakeren in de Zon, en die wel 20, 24.

2 30 voeten lang waren.
De Land
Legu-

waan.

Men heeft ook de Leguwaan alhier

Die van dit slag in ’t Water leven

zyn wel 5’a6 voeten lang, wel zoodik
als een been of dye, zynde verder rond

een Dier, ten deelen na een Crocodil, en van lyf, en uyt den zwarten en geelen
ten deelen na een Hagedis gelykende
zoo dat men het tot beyde die zoorten

gespikkeld
Deze houden zich meest op 't Land

zou konnen brengen. Daar zyn Land in de ruygten, in en ontrent de Moerafen ook Water-Leguwaanen hier ; dog sen op; dog weten, gejaagd zynde, gewy beschryven hier de Land-Leguwaan zwind in ’t water te springen , houden-

Dit is een Dier, gemeenelyk vier voe de zich in de binnen-Waters, en Rie
ten lang, zynde des zelfs steert anderhalf vieren, gelyk de Caymans
De Land-Leguwaan slingerd zyn steert
maal zoo lang, als ’t lyf. Van kopge-

lykt het zeer wel na een Kayman; dog l om de Boomen, en houd er zich mede
vast aan de takken.

Men

De Wa¬
ter-Leguw2an.
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Men mest de zelve wel in de Huyzen

ken ’er ’t dun vel van , koken die met

te weten, vier a vyf voeten lang, en een
dye van een Menich dik , dat wy bevo¬
rens wel voor een Water-zoort gesteld
hebben; maar dat eygentlyk de Mannekens zyn , alzoo beyde de zoorten op 't

hunne Sajor, of Spenagie, of braden dit

Land en in ’t Water zig onthouden.

Dier als een Hoen; ook zyn er Europia-

Zy ceten ook zeer geerne hout-Wor- Haar spymen , waarom zy ook veel met Sagoe-

met Hoender- vlecsch en Ryst, en de

Amboincesen maken ’er eer lekkerny van;
maar de Mooren ceten die noit. Zy trek-

nen , die ’t dan wel eeten, voor al de

De Naam
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Matroosen ; ook fruyt men de Eyeren,

Wormen onderhouden werden. Tegen

en eet die al mede

den dag roept dit Dier gemeenelyk zeer

De Maleijers noemen dit Dier Boaja
Hoetan , dat is, de Bosch-Cayman, de

luyd, poe, poe, poe-

Anboinecsen, Boewa, ool noemen hem

Daar is nog een andre zoort van LeguDe¬
waanen, die men de Kemphaan, of Soa Kemp¬

andre wel Soa, Soa. Dc Spanjaarden

Soa Ajer, dat is , de Waier- Leguwaan,

noemen dit Dier sguwana, waar van het

noemd.

Neerduytsch woord Leguwaan schynd
ontleend te zyn. Op Sumatra heeft men

een kleender zoort, Cada genaamd; dog
de rechte Leguwaan, die op Java by
Mataram valt, werd Sarira , en op an-

naan.

De gemeene Man hout dit Dier voor
't Manneken van ’t voorgaande Dier,
dog zy verschillen zeer veel , ende hebben geen gemeenschap met malkanderen,

er nogtans ook een groot verschil tus-

chalven dat ook clke zoort zyn byzonder Manneken en Wyfken heeft; ook
vind men ’t Manneken van ’t voorgaande
Dier zeer weynig, en de meeste gladde
Leguwaanen, die ik gezien hebbe, zyn
Wyfkens gewecst, en schoon ik zelfniet
wetc een Manneken daar van gezien te

schen die beyde: want zy is wel eens zoo

hebben, ben ik egter verzekerd, dat an-

dre plaatsen van Java Manjawa, dog op
Bali, Alon genaamd.
Schoon ’er tusschen deze Leguwaan,
en de West In-sche, in opnicht van de

lengte , &amp;c-, veel overcenkomst is, is

dik van lyf, als de Ambonsche: Ook heeft

dre , die dit Dier zoo wel kennen, als
de West- Indijsche over de rug doorgaans ik, de Mannekens gezien, en zeer wel
een zaage, daar de Ambonsche rond, en onderscheyden hebben.
effen is. Ook verschillen de verwen

De Kemphaanen in tegendeel werden

en spikkels, in die beyde, voor al aan de

alle voor Mannekens gehouden, en daar

caribische uytvoerig door de Heer Rochefort Hûist: Ant. Part. I. Cap. 13. Art.
beschreven

De Li.
Pano

een by
27Ort,

Prent.

in

van hels ik zeer klaar en onderscheyden
de Wyfkens meer dan cens gezien.
De Kemphaan nu is veel lorter , en

Daar is nog een by-zoort , by den In-

dikker van lyf, dan de Wyfkens van de

lander Lipanze genaamd , die wy by de

bevorens beschreven Leguwaan, zynde

Letter H. in Prent vertoonen.

222 3 voet lang.

De Water- Leguwaan krygt zomtyds

de lengte van een Man, en de dikte van
cen Speenverken. De Honden lonnen
die qualyk aanvatten , alzoo zy zeer sel
van zich byten; schoon hare tanden kort

zyn, ’t geen de reden is , dat zy meest
met Roers geschoten werden.
Dit schynd een en’t zelve Dier met de
Lacerta Libyca te zyn, die de Arabiers

Dçab noemen, en welkers vlees de oude
Arabiers zeer prezen ; hoewel deze La-

De kop van dit Dier, den hals, en ’t
voorlyf, maken ontrent ; voet van zyne

lengte, het agterste daar by genomen ontrent de helft van dit Dier, en de steert

alleen zooveecl, als het geheel lichaam,

uyt. Ook is de kopkorter breeder, en
dikker, dan het voorgaande Dier, en
met meer bulten voorzien , zynde zeer
fel van gezicht, en meer na de Kayman

gelykende. Deszelfs oogen zyn groot
en zwart , agter de zelve een ronde laa-

certa Libyca brecder van lyf is, en meerna

le vlck in de plaats van de ooren, en bo-

de Schûldpadgelykt, die de Hebreen ool-

ven op de snuyt verneemd men twee on-

a5 Tzap noemen. Bochart in zyn Hiero-

scheydene neusgaten. Het heeft kleene
digte muyzen-tanden; dog breeder, een

roic: Part. i.Lib: 4. Cap r houd de Le-

guwaan met de Lacerta Libyca en de Tzab
der Hebreen, nevens de Dzab der Jra-

biers, voor een en ’t zelve Dier , dat ik
niet wel toestaan kan.

dikke tong, die rondagtig, en van onder

meest, als die van de Schildpad, aange-

groeid is. Het lichaam is, als dat van
een Visch, van ribben te zamen gezet;

Het byt wel fel na de Honden, dog is
vry mak tegen een Mensch, die ’t niet

dog die breeder, dun en buygzaam, als

licht byten zal, als men het maar stout

weynig vleesch bekleed zyn.

by ’t vel vat.

iie van een zeer jong biggerje, en met

De pooten zyn, als die van de Legu-

waan ; dog dikker, in vyf teenen ver-

Het onderscheyd tusschen 't Manneken, en Wyfken, bestaat meest in de

deeld , en van dunne klauwen voorzien,

groote alzoo 't eerste altyd grooter is,

welke teenen aan weerzyden eenige vellekens
Nn
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lekens of vliezen , by na als de Water
Vogels, hebben, waar mede zy waar

schynelyk gewoon zyn te zwemmen,

zeer wit, zoet, en geyl van reuk, by na
als dat van de Bokken, of Geyten

In’t lyf heeft hy geele eyeren, in twee

hoewel hare teenen niet aan malkanderen

byzondre everstokken vergaderd , en in

vast zyn.

twee ruyme pypen verdeeld , die in de

De agterste pooten zyn vry dikker
als de voorste, en hebben ook langer tee
nen. De verdeeling der teenen is aldus:
aan de voorste pooten is de voorste teen

rechten darm dicht by de scheur eyndigen, maar de eyeren, gelegt zynde, zyn
langwerpig en wit. Het middelschot
of Diapbragma, legt tusschen de voorste

de kortste, en in twee leden verdeeld, de

pooten. Fet hert is kleen en driekantig,

tweede daar aan volgende; heeft drie le-

de lever is langwerpig, en smal, gelyk

den, de derde teen, vier, en de vierde,

als een mild, en daar aan is een rond gal-

die de langste is) vyf leden; dog de vyff

blaasje: De long is kleen, en van een

de, staande wat verder van de andren af
heeft wederom drie leden, en is de derde

roode verwe , die wat na ’t loodverwige

in lengte gelyk.
Aan de teenen van de andre pooten is
de zelve verdeeling, uytgenomen dat de
agterste teen vier leden heeft.

Aan de binnen-zyde van de agter-heu

trekt. De Mage is nauw en wit, zynde bezet met eenig dik vleesch, en zeen
wel na een darm gelykende ; dog zyn
kronkeldarm, die over dwars legt, is

wyd en slap, waar in ik de zaaden of be¬
zién van de Frutex Aquaticus, en eenige

pe ziet men eenige ronde schubben, als
oogen , die elf a twaalf in getal, en die

kleene geele half-doorschynende steent-

't Dier (zoo het schynd) in 't klimmen

behulpzaam zyn. Kort agter de agterste

hy ook eenige Wormen , wel wat na
Duyzendbeenen gelykende , (dog niet

pooten staat over dwers die scheur of

van de vergiftige zoort zynde, of die

opening, als aan de Leguwaan, die ronc

jens gevonden hebben, behalven welke

zoo een pynelyke steek geven) ingeslokt

werd, als 't Dier eyeren legt
Van den nek af langs de geheele rug is

had

een doorgaande vinne, als een Raag van
gedaante , die op zommige plaatzen in

afgeteekend, gelyk dat by de Letter I. vertoond

korter doornen, gelyk de gansche plaats

Wy vertoonen dit Dier hier na’t leven
te zien is

Het onthoud zig meest ontrent de Plaats,

tusschen de beenen op andre plaatzen ook

Rievieren en zoete Wateren ; hoewel 't

wel in langere verdeeld is. Inzon-

ook wel op 't Land komt; dog ’t is niet
gewoon op hooge Boomen te leimmen.

derheyd kort agter de agterste pooten
ryst die vinne wel twee duymen breed

Ook legt het zyn eyeren ontrent de Rie-

vertoonende zich by na, als een kam,
die het Dier opzet, en zich wel een agt
ste deel van het Dier uytbreyd. Het on

vieren in’t zand, en wel byzonder on-

trent de Eylandekens, of Tand-plaaten

derste van des zelfs steert is rond.

ziet

Het bovendeel heeft twee doorgaande

In Prent

die men hier en daar in de Rievieren wel
Men noemd dit Dier de Kemphaan, Naam des

scherpe ruggen van schubben, die zeer

of de gekamde, ook wel de wilde Wa-zelfs.

digt aan een staan. Aan ’t onder-dee

ter- of Rievier-Leguwaan.

staan de schubben ook wel in rijen dog

De Mannekens en Wyfkens vandit

die zyn niet scherp. Het gansch lichaam

Dier hebben geen eenerley kam, en ver-

is vol kleene schubben, die dicht op een

schillen ool merkelyk in gedaante, en

staan ; dog aan de pooten (daar zy zich

teckening van haarverw, want het Wyfken (dat altyd ileender is) heeft een

in rijen vertoonen) aan de steert, en aan

de snuyt, zyn zy wat grooter. Die ik

doorgaande lage kam , die zig nergens

van dit Dier gezien heb , hadden geen

hoog verheft; maar de kam van ’t Man-

kwabbe, of wannen, onder aan den hals

neken verheft zig zomtyds in ’t midden

De verwe van de huyd is donker-

zwart, met geele vlekken , daar gelyk
als eenige broede merk-teekenen opstaan,
die ontrent den hals groenagtig zyn. De
kam, die hy opzet, en die zig als een
Zaag vertoond, is zwart en geel-verwig,
en de buytenste kanten trekken na77

Purper of Violet, en aan den buyk des

zelfs trekt het na den grauwe ; dog de
staart is zwart

Als dit Dier leeft, is de buyk ook
altyd breeder, als aan de Leguwaan.

In zyn lichaam heeft hy veel t'zaamgerolde darmen. Het vlecsch des zelfs is

op den rug, zomtyds by deagterste poo¬
ten, en by ’t begin van de staart Ook

is het Manneken veel fraeijer gemengeld

van verwe, en schilderagtiger van tee
kening, als ’t Wyfken
Het kan de lage Boomkens by de
Rievier-kant staande, beklimmen; maar

als het Menschen of Honden gewaar
werd , springt het ten eersten in ’t Water verbergende zig onder de Klippen en Steenen hier en daar, alwaar men
het zeer licht vangen kan, als men het
maar stout aantast, alzoo ’t zeer dom ,

vreesagtig, en niet gewoon is te byten,
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ten, als t gevat werd, zynde vry ge- Manncken, en by de Letter, L. het Wyfmakkelyker, dan die te voren beschreven

Leguwaan, te vangen.

Men vangt dit Dier ook wel met strik

ken. Men pryst des zelfs vleesch boven
dat van de gemeene Leguwaan , hoewel
’t vleesch dezer Dieren nader Schild-

padden; dan Hoender-vleesch, gelykt.
Geen Moor zal 'er van proeven ; dog
de Christenen, en voor al , de Ceramse
Alfoereesen , eeren het zeer geerne

Deze Kemphaan gelykt vry beter na
de West-Indische,

als onze rechte Legu-

Waan.
De Am-

In Amboina heeft men de rechte Cha-

ken.

De naam van dit Dier is de Ambonsche Des zelfs
of Molukze Chamæleon, om dat het in de naam.

Moluccos mede valt, dat weynig van dit
verschild.

De gemeene Chamæleon (die ik aan de Onder-

Kaap de Goede Hope gezien heb, ) is lang- scheyd
deze en

zaam van gang , deze daarentegen zeer
de rechte
rad, bewegende zich met het lyf , wer- Chamæwaards het Dier wil

leon.

Het onthoud zich op de Boomen ,
pringende meer, dan dat het kruypt,

van de eene tak op de andre zich zeergezwind begevende. Ook leeft dit Dier

ns

meleon niet; maar wel een bastaart zoort;

niet van de lucht (gelyk men geloofd

of No¬

hoewel de onze dit Diertje al mede de

maar van Vliegiens. Al wat het met de

kCha

Chameleon , om dat het 'er wel wat na

mæleon

gelykt, nocmen.

tanden vatten kan , houd het zeer vast;

weshalven men het in de nek aangrypen

De gemeene gelykt eenigzins na een moet, als men niet wil gebeten zyn.
Ik heb ’er eens een eenige dagen

Hagedis, dog zy is ranker, en magerin ’t leven gehouden ; dog de Mieren
der van lyf, dat drickantig is, loopende
hadden hem doodgebeten. By ’t opede rug van de magere zyden scherp toe,
nen des zelfs vond men een langwerpig
boven op welke rug een scherpe fyne
ey, langer dan een Duyven-ey ; dog niet
zaag is. De kop loopt styl en schielyk

vry scherp af by na als die van een

Hagedis. De bek is met kleene tande-

kens bezet. Het is groot van oogen ,

die met veel kringen omzet zyn. Opde

kop tusschen de oogen heeft het Dier
een kuyltje, maar geen kam, of kroon,

boven een pink dik, in des zelfs lyf.

Ook heb ik niet bevonden , dat deze

doorgaans zoo van verw veranderd, als
wel de Afrikaansche en andre; hoewel ik
er egter eenige gezien heb (en voor al

die in de Uliassers vallen) die zeer door-

gelyk de rechte Chamxleon heeft. De schynende van lyf zyn, en die verscheynck is wel het sterkst gelyk als met tanden van een zaag bezet. Agter den bek
heeft hy twee gaten , hem voor ooren

dienende , onder de keel is een kwabbe, die al mede getand, of als een zaag,
is , welke hy in trelken en ook opblazen kan , zoo hy maar wil. De zyden
van den buyk, zoo wel als de rugge,
zyn al mede als met een fyne zaag of wel

zullte schubbetjens bezet , die men ook
aan de zyden van de pooten verneemd

de couleuren van kleeden , daar men ze

opzettede , aannamen , dat hy ook niet

deedt, zonder zig eerst op te blazen.
In tegendeel ziet men aan de Chamæleon, die op Hoewamohel valt, gansch
geen verandering van verwe, gelyk die
zich ook noit opblaast, hoewel hy me-

de, gelyk die van de Uliassens, zeer wel
na Ys gelykt.

De Balische Chamæleon veranderd ook

van verwe , gelyk dit voor al het Wyfken van de Ambonsche doet, nemende de

De huyd des zelfs is ruyg, zynde steets
verw van dat geen , daar ’t opzit, aan;
fyn geschubt. De pooten zyn in vyf
zit het op eenblad, zoo werd het Groen,

lange , dunne, buygzame teenen, met
zit het op een zwart kleed, zoo werd
klauwtjens bezet, verdeeld. Het Dier
het zeer bruyn en donker van couleur,
ziet nors , stuurs, en vry fel van gezigt.

even eens als of ’t iemand dreygde te by-

ten. De steert is wel rykelyk tweemaal

zoo lang, als ’t lyf van ’t Dier, zynde
rond, en uyt veel scherpe kanten bestaan

de , en na ’t eynde zoo dun als een
draad uytloopende.

Het is altyd ongemeen koud. De zy-

den des zelfs bestaan uyt dunne ribbe-

kens, by na als de Visch-graaten, die
men zeer wel tellen kan, als het Dier
zyn adem op, of nederhaald, ’t geen het
zeer dik wils doet, by na gelyk men aan
Menschen , die kort -ademig zyn , wel
ziet.

en zoo ’t op de schors van een Boom

zit, kan men het kwalyk van de zelve

onderscheyden. Egter neemd het meest

de groene, graeuwe, en zwartagtige couseur aan.

Men heeft ook nog een zoort van

Chamaleons, diens zage, of kam, in de
nek vry grooter als deze is , die men
voor het Manneken houd.

Ook is hier bekend een vliegende Cha¬ De

Vlie

gende

mæleon, hoewel die zeer weynig gezien
werd. Dit Dier is veel kleener , dan ’t

vorige , zynde deszelfs lyf maar een
hand breed lang, en de staart tweemaal
zoo lang, als ’t lyf. Het is ook vry klee-

Men ziet dit Dier by de Letter K.
In Prent
zeer
restoond. hier na ’t leven afgeteckend, zynde ’t ner van kop, en nog steyler, ook
stuurs
Nn 2
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stuurs om ’t aan te zien, en vry knob-

de pooten vyf klauwkens , die niet (als

belagtiger, dan ’t vorige, hebbende bo

in de andre Hagedissen) van een afgezon-

ven de oogen veel knobbeltjens, en daar derd; maar met een vellcken aan een, en
tusschen ook eenige deukjens of putkens, van onder gerimpeld zyn, waar mede

eenigermaten na een kroontje, als dat

het zig, tegen een zolderloopende, vast

van de Chamxleon, gelykendc. Het is houden kan. Zy zyn dood-koud, en
kort van pooten, en lang van teenen , willen niet aangekeken zyn, of loopen
hockig van steert (gelyk de voorgaande
dog in allen deelen kleener. De vlerker

dan aanstonds weg. Van de drek van dit

zyn, als een dun velleken, met vier rib-

Dier, onder Tabak gemengd , is zeker
Man op Hila van zyn Hoer zonder

betjens doorregen, die zig in mindere

haren toleg, vergeven, en gestorven

waterende niet dan bloed. Zy deed het
van een Vleer-muys , zynde verder met egter op raad van een Moor, om hem te
aderkens verdeelen, by na als de vlerker

graeuwe en zwartagtige vlckken bezet

sierker op haar te doen verlieven.

Il hebbe van dat slag van Hagedissen
gel vertoonen. Deze vlerken zyn aan de er vecl, en veclerley; dog zonder vleuvoorste pooten , en aan de zyden des gels, maar zeer schoon geteckend, ge-

die zich by na als de vederen van een Vo-

buyks , vast, en als dit Dier zit, houd

zien ; weshalven men van de zelve , des

hyze tegen ’t lyf aan te zamen gevou-

genegen zynde , zeer veel zou konnen

wen, even eens als de vogels hare vleu

schryven, indien wy niet voor hadden,

gels doen; dog als het springen wil, dar

om van elk maar iets, en ’t voornaamste

breyd het die uyt, en vliegd 'er medt

te zeggen , alzoo anders dit werk zoo

van de eene Boom na de andre

merkelyk hier door zou vergroot werden, dat het den Lezer zou konnen ver-

Het lichaam van dit Dierken is don

kerder, dan van ’t vorige, trekkende drieten. Om ’t wellce voor te komen,
wat na ’t Spaansch groen, en zynde als

wy hier maar van eenige van de voor-

met zwartagtige streepen of linien gewa-

naamste zoorten spicken , die wy mey-

terd.

nen genoeg te zullen zyn , om de

Onder de keel heeft het een kleen

nieuwsgerigheyd van den Lezer te volwannetje, dat het opblazen en inhaler doen, en te gelyk ook, om hem kennis
kan. Aan’t lyf kan men geen of wey- van het noodzaakelykste, dat wy oordeelnig verandering van verwen gewaar wer
den, waar op men ’t zelve ook nederzet
Het onthoud zich in de Boomen on

erent de Huyzen, voor al op de Limoen

den niet wel te konnen voorbygaan, te
gever.

De Pandangs-Hagedis verschild in ge
daante niet veel van de gemeene-15

en andre vrugt-Boomen, aasende op klee- negen duym lang, zynde de helft voort
ne Wormkens, even als de voorgaande, lyf, en ’t overige voor de staart gercook kan men niet bespeuren , dat zy ee- kend. Het hoofd is breeder, als ’t lyf,
nig ander voedzel, dan dit, hebben.

De Vlie
gende

Hagedis.

DPAn¬
n60
22

plat, en by naa drickantig. De bek

Onder de Dieren, die veel verwonde

loopt spits toe, de oogen zyn groot, en
ring verdienen , heeft men ’er hier een, uytpuylende , van verwe als ’t lyf, dat
dat by den Iniander, en ook by ons , de licht Kastanie-bruyn , dog na den 1u9
wat donkerder is, Over de gehecle rug
vliegende Hagedis genaamd werd.
Zy is niet groorer, als een gemeent licp cen witte streep, een stroo breed

Hagedis, dog zy vertoond zig egter wat zynde , die zig op de kop in tween vergrooter, als andre , wanneer zy hare deelde, en ieder deel eyndigde in de oovleugelen uytgespaanen heeft, die zy an- gen. Agter loopt die een vinger-breed

ders aardig tegen het lyf weet te bedek-

op de steert, daar hy breeder werd , en
ken, en met welke zy gewoon is zeer eyndigd. Een vinger-breed ’er agter staat

snel van de eene tak en Boom op de

een witte kring ontrent twee stroo-halmen

andre te vliegen.

breed , en zulke staan ’er vyf tot by na

Men ziet de zelve zeer zelden, en

daarom werden zy voor cen zeldzaam

aan ’t eynde, zynde de staart dun en rond
aan de Hagedis. De pooten zyn in vyf

heyd by deze en gene Lief-hebbers be

teenen verdeeld, en hangen met velle-

waard. De vleugeltjens , die eygentlyk kens aan malkanderen , zynde met kor
als vlerken zyn, heb ik bevonden eenig te scherpe klauwen bezet
In de bek heeft dit Dier scherpe kieezins gemarmeld en fraay geteekend van
bruyn en geel te zyn.
ne tandckens, en een spitze tong, en des
De gemeene Hagedissen zyn hier in de zelfs snuyt van de neus is rood. Men
Huyzen zeer veel tegen de muuren, en ziet dit Dier zelden, en als men ’t vind,
Zolders te zien. Zy is groen van lyf zit het gemeenelyk op de Bladeren van

zwart gesprikkeld en zommige zyn ook den Strand-Pandang
witagtig een zeer bekend Diertie; Dog t

Men heeft hier ook een Diertie, by de Dekee

verschild veel van de andre. 't Heeft aar

Maleijers Bingkarong genaand, en een n
ZOOTt

on
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roort van een Hagedis , dog dikker

Dit is de kleene, die wy dus verre be¬

van lyf, en wel 10a 12. duymen lang

schreven hebben, buyten welkc 'er ook

Van kop gelykt het wel wat na een de groote Bingkarong, die veel grooter
DegrootLegnwaan , zynde plat, en niet breed en schadelyker, dan de vorige, is. Deze pingkaHet heeft een redelyke groote bek, met is wit en zwart getcekend ; en zommige rong.
ydele tanden bezet , dic ’t zoo vast toe-

houden kan , dat die niet wel, als met
moeite, op te breken is. Her heeft een
breede tong, diezwart is, en deoogen zyr

der zelve zyn Goud-geel van verw. Dit
Dier is zeer vergiftig van gebit, en brengt

ook iemand met zyn steert een vergiftrge steck toe

langwerpig , agter welkc het twee ga-

Men heeft ook een Tjitsja Bingka-

ten , in de plaais van de ooren , heeft

rong, die ruyg en geschubd over ’t lyf

Het lyf is breed, en by na vierkantig.
is, hebbende een lange bruynagtige en
De staart is kort, rond, en stomp aan grauwe gemengelde staart. Deze hou’t cynd, hebbende nog een byzonderlid, den zig meest in 't Bosch op.
als een kleen steenken

Over ’t gansene lyf is 't bedelet met
dik ke schuboen, die uyt den graeuwe en

Indien men alle de Slangen, die hier, De petoen op de Eylanden hier omstrecks, zeer la-Slant.

en in vyf lange teenen verdeeld. Zom-

veel vallen , beschryven zou, had men
alleen daar toe een groot Boek van
nooden. Wy zullen dierhalven maar die
gene , die ’t meest by den Inlander be-

mige zyn vauyl-geel van couleur, met

kend zyn, ogeven.

zwarte glinsteren De pooten zyn korter, als dic van de Leguwaan, ook rond.

zwartagtige banden of flrecpen over de

De Petola-Slang valt nu hier overvloe-

rug, aan de zyden als gebruyneerd staal

dig; dog is hier met de Chineesche of Ja¬

zig vertopnende. Verder is dit Dier by
na even eens, als ’t vorige, behalven dat

vaunsche Barken overgebragt. Zy is nu
een van de gemeenste. En die ook tot

deze een dubbele steert hecft, alzoo het

cen ongelooflyke lengie groeid. Gemee-

lyk is zy agt, thien a twaalf voeten lang,
wasch heeft, dic schuyns na agteren 209 als zy vecltyds in de huyzen komt;
staa:, even als men aan de Viscl , die dog in 't Bosch valt zy doorgaans groomen de Pyl-staa’t nocmd, ziet; dog niet
ter, en hoe dicper in ’t Gebergte, hoe
boven op zyn fteert een vleeschagtige uyt-

scherp, nog stckend zynde. Tusschen grooter.
dit uytwaschje, en het uyterste van ’t

Ik heb 'er een gezien, die agtert

lyf zietenae ade sinleei¬

Huys van de Heer Landvoogd in 't Hoen-

der-kot (alzoo dit Dier op Endvogels
en Hoenderen aast; gevangen, en wel
Het heeft wel een vergift ig gebit; dox 18 2 20 voet lang was. Ook heb ik 'er
is ; cwoon langzaaim te byten, en by na
cen van 24 25, en ’t geraamte van een,

zyde van de saart nog een diergelykc
uytwasch ; dog kleener en scherper.

niet, dan als ’t getergd werd

die wel 36 voeten lang was, gezien.
A° 1706. is 'er een op ’t Voorgeberghuyzen in de ruygte en luyden , dan te vin Soya gevangen , die van dikte als
ontrent zynde ; en voor a in donkere cen Mensch in zyn middel, en die aan
Het onshoud zien ontrent de

Combuyzen, Kook-huyzen, en Keu-

cen hert, dat zy inzwelgen wilde, ge-

kens, daar ’t voor zich lolen in de aar

stikt was.

de maalet, om voor de fattenbevry te
Zyn;

Dit was een vrcezelyke Slang , die
door verscheyde merschen moest voort-

Daar zyn 'er , die ’t voor een Diertie gesleept werden, en die een Vore in den
houden, dat geen schade doet ; dog dit

grond, even als een zware balk, die men

is drrs bevonden ; want al, wat doon

'er oversleept, naliet.

dit Dier gebeten is, verrot, en werd ten
cersten stmkende; ook zullen de Endvo-

gels, indien zy maarv des zelfs aus ce
ten, ten eersten sterven, waaruyt blyker.

dat er iets in dit Dier is , dat vergiftig

Zy zyn gemeenelyk zeer schoon ge
marmeld van teckening , ten deele geel,
ten decle zwart of bruynagtig van verw;
dog gansch niet vergiftig

A°. 1676. wierd ’er een boven aan den

Olifant van 17 voeten lang, en 15 duyDie ’er van geheten zyn, zullen 7 9 men in de dikte, door vyf Slaven gevan-

en doodelyk wezen moct

strax in ’t koud water dompelen, en de
beete verbinden met de schors van de Le-

gen

Men bevond ontrent twee voeten ver-

moen swanggi wiens reul: dezc Dieren re op de steert een gat, waar door dit
niet verdragen konnen Oe re¬ Dier vuyligheyd loost, en daar ontrent
den veel Inlanders, in ’t Posch zullende twee knobbelkens , waar onder twee
gaan, en bekommerd voordit Dier, hun
ne voeten met die schorze bewinden

verzeke-d zynde, dat zy 'er dan geen

nood van hebben.

klaeuwen verborgen waren, gelyk zy 'en
ool nog twee boven aan de borst had,
die men egter zelden aan de dooden vind.
Deze gebruyken zy zekerlyk, om daar
Nn 3

mede
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mede de Boomen te beklimmen, die zy,
dood zynde, onder hare schubben ver
bergen.

kant dicht by ’t Water een groote Spelonk was, daar zy na toe haatiede ; dog
de Rotmees hield haar zoo lang tegen ,

Deze Slang was wit en zwart gespik-

tot dat een van zyn makkers by hem

keld over ’t geheele lichaam, dog hieren
daar met wat geel en bruyn gemengeld.

kwam , die de zelve een kap in de kop
gaf, waar aan zy stierf.

Aan de buyk was zy meest wit, dicht

In Banda op ’t Eyland Rhun, anders

geschubd, egter vry glad , zoo dat men
de schubben kwalyk openen, of opkry-

Poelo Rhun genaamd, is, niet lang voor
Ao. 1687. een van die zoort van Slangen,

ken kon.

gevangen, die van zulken uytnemende

Die van deze zoort nog niet oud zyn,

lengte en dikte was, dat agt Matroozen

zyn vuyl-bruyn van verwe over ’t lyf, met

'er werk aan vonden, om die maar voort

witte en zwarte oogen op ’t zelve geteekend , daar hier en daar geele vlckjens
door loopen, even eens gelyk zig die ge

te slepen , latende een Vore in’t zand

schilderde Sarasse en Petola kleeden, daar

na, die zeer verre de Vore van een zwa-

re Klappus-Boom overtrof Zy was
door ’t inzwelgen van een Hert, alzoo

zy de naam na dragen, vertoonen. Van

er de horens niet in wilden gaan, en ten

’t gat af loopt de staart toe, als die van

deelen ook door des zelfs huyd staken,

een Aal. De kop is niet zeer groot na
’t lichaam ; dog aan de zelve is te ver-

gestikt.

De Menschen , Honden , en andre

vonderen , dat zoo een kleene bek zich

Dieren, is zy gewoon eerst dood te wrin-

zelven zoo wyd opscheuren kan, dat zy
geheelc Beesten en Menschen weet in te

of de wring-Slang, genaand werd; hoe-

gen , waarom zy ook wel de wringer

zwelgen; dat zy onmogelyk zou konnen

wel dit den aard van meest alle Slan-

doen, zoo zy 't onderste kaake-been (ge-

gen is. Dierhalven is 'er niet beter

lyk men verzekerd waar te zyn) niet als voor cen Mensch, als de zelve op hare
een waeijer wist uit te zetten; een zaak, bogten met een mes in stukken te snydie daarom zeer weynig te ontdekken is,
om dat de kop meesten tyd in stukken

gekapt, en vermorzeld werd.
De list van de voornoemde Slang, om

den , dat hen ten cersten hare kragt van
wringen beneemd

Zelden egter doen zy menschen aan ;
maar loeren meest op de Hoenderen en

deze of gene Dieren te vangen hebben

Endvogels; ook zyn ’t goede Rotte-van-

de voornoemde Slaven mede ontdekt :

gers, en de Chineesen voedenze, kleen

want terwyl zy op een heuvel stonden
hout te kappen , hoorden zy beneden in

zynde, in hunne Huyzen en Jonken op. Ja
veel Inlanders zullen de zelve om geen

de Valey een groot gedruys, even eens

zaak ter Wereld dooden, zeggende, dat

of 'er een hert, of wild Verken, liep.
bevonden , dat een groote Slang met

hy, die het doet, niet lang leven zal.
In de tyd van de Heer Marvillewierd
'er in ’t Kasteel Victoria een groot

een wild Verken worstelde.

Slang in de wooning van zyn Ed: gevon-

Dit dec hen daar na toe loopen, en zy

Pas te voren hadden zommige klaar

gezien, dat de Slang haar kopopeen Boom
gelegt had, alwaar zy de sprong van het
Verken afwagte , gapende zoo vervaarlyk , dat het Verken, dat bot op de

den, en op zyn bevel (hoewel zyn Sla-

Scldvame
gevallen
met Slan-

gen.

ven het hem zeer afriedden) gedood. De

Inlanders, dit gehoord hebbende, voor-

spelden zyn Ed., en alle die van zynen
Huyze, een zekeren dood binnen korten

zelve toeliep, dryvende de Slang in de tyd. De Heer lachte daar gemeenelyk memuyl schoot, zwelgende dit allenskens de; dog t is zeker, dat zyn Ed;, enverin ; dog, wat nader komende , zager scheydene in zyn Huys, kort 'er na
zy , dat de Slang de kop van dit Verken stierven. Dat zy nu van het dooden dezer Slang zouden gestorven zyn, zal
al geheel na binnen getrokken had , in
zoo verre, dat zy nu al bezig was om

er
geen verstandig Mensch gelooven; maar
wel dat men, om zyn zeggen te bewaarook de voorste pooten in tekrygen; dogs
dit Verken wrong zig ook in zoo veel heden , en tot styving van ’t bygeloove
bogten, dat zy al verscheyde malen mal¬ der onnoozelen , dien Heer, en de zy-

kandren tegen de grond slingerden.
Een van die Slaven, een Rotinees (want

daar na van gestorven zyn, dat ik 'er van

die van ’t Eyland Roti verstaan zig zeen

geloove.

wel op het Slangen-vangen) stak dit Diemet een dikkepaal in dat gat ontrent de

staart, waar op zy ’t Verken (dat al half

dood was, en 't ,een de Jongens vorder dooc
staken) los liet. De Slang liep met de-

nen, wat ingegeven heeft, daar zy kort

Ik heb ’er in de tyd van de Heer Schagen een van 172 18 voeten in de groote
Galderyzien leggen, die wonderlyk schoon

getckend van vel was, en heerlyk met groene, geele , flaeuw-zwarte, en hlaeuwe

zen Rotinees, die deze paal niet los laten

strepen door een gemarmeld , waarom

wülde, eyverde na de Rievier, aan wiens

zyn Ed; de zelve ook uitschilderen liet.
Het
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Het is my op zekeren togt, tusschen

Ik belastte aanstonds de voornoemde

Hoetoemo en de Pas Baguwala , ge

Slang, die al fraey lang was, te dooden,

beurd, dat wy op den weg zoo een Oe-

lar Petola, of Petool-Slang, zagen leg-

gelyk myn Jongens deden ; dog zedert
die tyd wierden wy meer, dan te voren,

gen, over welke eenige van myn dragers

van de Rotten geplaagt; zonder dat ik,

of iemand van de myne, gestorven zyn;
mynen draag-stoel, maakten, waar van daar de Inlanders over verbaast stonden,
door my de reden gevraagd zynde, zy die daar niet wisten door te geraken, dan
my zeyden dat 'er een Slang was , waar alleen met te zeggen , dat zy geloofden,
cen vry wonderlyken sprong metmy, en

op ik hen gebood de stoel neer te zetten, dat de Duyvel, of de Geest, die in die
en dezelve dood te slaan.
Slangen regeerde , zoo veel macht niet
Ik nam dierhalven een dikke tak van
een Boom, dat ook anderen deden; dog

over een Predikant, als over een ander
Mensch, had.

wy konden die niet dooden. De Meester

Ik zey, dat het altemaal maar van haar

van Hoetoemoerizey my, dat die Slang met

bygeloof, en van deze en gene Konstena-

geen dikke stok; maar wel meteen Gabba

ryen van die gene, die hen dit wysmaakten, kwam ; maar dat het anders maar

trabba, of tak van een Zagoe-Boom (die
zeer licht, en vol lucht-gaatjens is,
kon dood geslagen werden zoo men de

enkel opgeven, zonder eenige grond of

kop daar mede maar trof, alzoo dit licht

schen, in welke het bygeloove reeds zoo

hout die eer , dan een zwaarstuk houts,

diep ingeworteld is, is het vrugteloos te
redeneren , alzoo zy geen begrip daar

vermorzelen zou.

Dit scheen my onmogelyk , dog het
wierd my kort daar aan getoond : want
dat de zware slagen van andre met een
dik hout niet hielpen, had ik gezien, en

zelfs bezogt, maar nu zag ik maar weynig lichte slagen met een Gabba Gabbaiye

mogelykheyd, was; dog met botte Men-

van hebben , en nog blinder door hun
bygeloove werden.

Dat de Chineezen deze Slang in hunne
SlangeHuyzen meteyeren, enz. opvoeden, aan- dienst der
bidden, eeren, en zeer plegtelyk, als Chinee-

op de kop van de Slang geven, en zy

zy een reyze zullen doen, op hunne Jon- sen.
ken mede nemen , en met een groot ge-

was aanstonds dood. Wat hier van nu

rammel van bekkens na, en ook voort

de reden is , wete ik niet ; ten zy ’er in

voltrekken der Reyze , van boord bren-

de Gabba Gabba zelf iet, dat men den

gen, is een bekende zaak, en zy zullen

aard van dit Dier niet over een komt, en

zonder de zelve geen Reyze onderne-

doodelyk is, te ontdekken zyn.

men, vast-stellende, dat die anders onge-

Die zulk een Slang in hunne Huyzen
hebben, zullen die, al zyn zy gansch

lulckig voor hen uytvallen zoude.

niet bygeloovig, niet dooden , om dat

hebben wy bevorens al gezegt. Veelc

Dat de Alfoereezen de zelve eeten ,

zy de Rotten, die 'er op de Zolder zyn,

zoeken ook zeer na haar vet, dat bevon-

zeer net weet te vangen, latende die zon-

den werd zeer heylzaam , en van groote

der zich te verroeren, over ’t lyf loo-

nuttigheyd in de genees-kunde te zyn,
wanneer ’t van jonge Slangen is, en, ge-

pen ; dog zoo als zy van de kop springen , hapt de Slang toe, en weg is

smolten zynde, bewaard werd, dat noit

de Rot; daarom werd zy ook veeltyds

stold ; dog zoo ’t van een oude Slang

de Rottevanger genaamd.

is werd het wit, en als Boter, ook

Zoo lang zy voedzel boven vinden ,
onthouden zy zich daar; maar als ’er niets

meer voor haar is , komen zy wel na beneden , hoedanig 'er eens een van myn

garstig, en sterk van reuk. Dit is heerlyk tegen verstuykte leden.
Daar zyn ’er, die de pooten dezer Slan-

gen by zich dragen , om gelukkig in 't

Zolder op een Zoldertje ontrent een peelen te zyn; dat waarschynelyk net
steek-trap gekomen was, daar zy onder zoo veel helpen zal, als dat zommige de
de muylen en schoenen als een Scheepstong by zich voeren, om welsprekende
touw, in verscheyde bogten, met de te werden.
Daar zyn ’er ook, die van een steen Slange¬
kop in’t midden, opgeschoten lag, gelyk wel meest hare gewoonte, en voor

die deze Slangen of zommige onder de Steen.

al in ’t Bosch, is, slaande daar het eynde

zelve , in haar hoofd voeren zouden ,
spreken. De Inlanders noemen die steen
comala Oelar, of de Carbonkel-steen der

van haren steert om de tak, of ontrent de

Wortel van een Boom, en leggende dus
in bogten opgeschoten, met de kop in

Slange , zynde de heerlykste onder de

’t midden zeer wel bewaard , van waar

Robynen. Men kan hier over na zien

zy dan zich zelve in een oogenblik op t

het 3de Boek 58 Cap. van de Amborsche

Rariteyt-Kamer van de Heer Rumpbius ,
wel op deze ofgene Menschen, weten te die verscheyde opmerkkelyke zaaken ,
hier toe behoorende , aanhaald. Gelyk
werpen, als men zou meynen ’er nop
een of ’t ander Dier, en zomtyds ook

verre van te zyn.

deze Ysselyke gedrogten byzonder groot

P
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de Appelbloezeme Petola-Slang, alzoo
op Boero 4 a 8 vademen lang en
als een zware Boom dik, wit en zwart zy by na schynd Purper te zyn.
geylckt, ontrent Tomsboe vallen, alzoo wist

6

zekere Orang Kaja wel eer te zeggen, dat

Zy heeft vier langen tanden in haren
bek, die onder en boven staan, zonder

hy zoo een Slang had helpen de kop af

dat 'er meer andre in bespeurd werden

kappen, waar in hy een Mistika Oelar

dan alleen een eenige zeer korte, die

of Slangen-steen, tusschen ’t hoofd en

alle dicht in ’t vleesch stonden.

de ruggegraat gevonden had, die by dag

Men weet niet, dat zy schade doen ;

ook vangen zy RottenZy onthouden zich byzonder op lage
by nacht vuyrig was. Hy had die steen
Pandang-Boomen, en ook wel op de Catoen nog; dog wilde dezelve niet toonen;

by na wit, of als blecke Barn-steen, en

waarom niemand der onzen, die ’t hem

lappus- Boom. Men zegt dat 'er, kort

voor de groote aardbeving Ao 1674, een
hoorden verhalen, dit wilde gelooven.
Ik hebbe bevorens een ander geval Manncken van deze zoort boven de deur
van zulk een Comala verhaald, zoo van van een Huys met een kuif op de kop
zeker Man op Honimoa, die 'er cen gehac gezien is, die zig ten eersten daar op
hacde; maar die hy by zekere brandkwyt weg pakre , zonder dat men die , wat

geraakt was, als ook van die steen, om moeite men ook dede, heeft konnen
welke de tegenwoordige Koning van vangen; dog verscheide lieden hadden de
zelve zeer klaar gezien.
Batsjan by myn tyd in Amboinc geko
men is, om de zelve te zoeken ,

en ze

vederom te halen van die gene, op de
Kust van Hitoe, die ze van een van zyn

Slang, maar zy werd niet boven een va-

krezen nad; dog zy wierd ’er niet ge-

dem lang, en daar alle Slangen een platte

vonden.

derleyis

Dit is de rechte en wel de fraiste Petool-

ge-

voor-Ouders, maar te bewaren

Dietwec

Daar is nog een ander Petool-Slang

die de Inlanders Oelar Tiji-de noemen

De klecPetool¬
Slang, of

Tsjinde

kop hebben, heeft deze een verheven

Het is egter zeker , dat 'er een ander ronden kop.
Des zelts lichaam is zeer fraay geteeslag van ronde platte steenen is , die de
gedaante van een ronde platte boon, on- kend met zwart, groen, geel, rood, en
trent zoo groot als een dubbelken of alle deze verwen zyn aardig ondereen gekleene drie-stuyvers, hebben, die wit mengeld, even als de zyde-kleedjens, die
van binnen, en zwart van couleur var

de Maleijers Tijinde noemen , van welkc

buyten en in den omkring zyn, en die

zy ook haren naam voeren

Deze, en de vorige Slang, verbergen
zommige zeggen, dat al mede in ’t hoofd
van een Slang vallen, dog van welke an zich veel in nieuwe vaartuigen, waar door

dre waarschynelyker oordeelen , dat zy zy zeer licht met de vaartuigen van deze
te Goa, of opceylon, en elders, door de
Brasnines van de ievende Deelen van de

en gene van Java hier gebragt werden.
En schoon de Chineezen, of Inlanders,

Cobra Capella (een zoort van Slangen die vernemen, zullen zy die geenzins 'er
gemaakt werden. Men wil dat zy daar uit doen, maar houden de zelve voor een
toe ’t hoofd, ’t hart, de lever, en de tanden goede geest , die hen geluk toebrengen
met een goed deel Terra Zegillata ge
bruyken.

zal, waarom zy die ook zullen voeden
en opkweken met cyeren, en andre kost,

Het zy daar mede, zoo 't wil, dat 'er

die zy weten , dat dit Dier geerne eet.

Perool¬

de steenen zyn,is zeker. Ik heb 'er ver

Ja al komen zy s’ nagts op hare koijen,

Slang.

scheyde gezien, en bezit 'er een , die ik

De roode

zy zyn ’er gansch niet bang voor, en la(gelyk ik clders bevorens reeds verhaal- ten haar daar blyven , dog by daag verheb) hebbe zien gebruyken ontrent een
trekken zy weer van zelfs na hare schuilSlave, die van een Visch, die men de hoeken.

Op deze wyze van zyn deze Slangen,
opblazer noemd, gesteken was, en die,
voor dood t’huys gebragt zynde, in kor¬ voornamelyk van Rembang op Java, hier
te tyd door deze steen, op de wyze, be¬ gebragt.
Daar is hier nog een Slang, die ruim De Aschvorens reeds by ons beschreven, gered
een halve elle lang, graeuw van verweSlang
wierd, en weer daar henen sprong.
Hier valt nog een andre Slang, die over

met roode vlelcken , dun en plat-agtig

al zoorood, als Koper, uytgenomen aan

van kop, smal van hals, en zwartagtig

den buyk , daar zy geel en wel een va
dem lang is. In een van deze wierder
23 eijeren , die kleen en week waren,
gevonden. De tong was in tween gespleten; dog de zelve stak in een korte
pype , daar zy ze intrekken en uitschie-

van rug is, onthoudende zich op de Boo¬

ten kon.

men, en wel voornamelyk op de Calappus- en Pivang- Boomen, en zich onder

des zelven drooge bladeren verbergende. Indien zy by ongeluk van boven neder komt te vallen, blyft zy op die
plaats in malkandren geschoten leggen ,

De Inlanders noemen deze de roode of zonder zig oit weer te bewegen , en
kom:

DIEREN VAN AMBOINA.

289

zelf ook wel aan de Tafel komen, als
komt dan gemeenelyk zoo te sterven.
Zy werd by de Inlanders gemeenelyk inen zit en eet, waar uit gegist werd,
de alch-Slang, na haar asch-verwe, ge dat zy of blind, of niet zeer sterk van
gezicht zyn.

naamd.

Zy doet geen kwaad , zoo men ’er
niet op trapt, of haar geen kwaad doet

dog zoo men op Bali onvoorziens op

deze Slang trapt, byt zy , en dan

is

Hier is een kleene blaeuwagtige Slang
van ontrent anderhalve voet lang, en

De blaeu-

eer
we Gift-

die ik

paar duim, of niet wel zoo dik ,
Slang.
menigmaal over de weg heb zien loopen.

die Eeet zeer gevaarlyk; maar zy heb- Deze is een van de vergiftigste, die men
ben daar tegen ook cen zeer goed tegen- hier kend: want de wonde, die zy byt

gift, of een genecs-middel , waar op zy is ongeneesslyk. Men noemd ze gemeenelyk Oelar Bisa Biroe, dat is de blaeugerust zyn
we Gift-Slang. Zy is zoo snel van gang,
Wild gy nu weeten , waar het van
dat men geen oog op hare beweging kan
daan komt, dat deze Slang , zoo ras zi
op de Aarde valt, sterst, de Baliers ge- houden, zoo dat zy ten eersten weg is.
ven ’er deze verdichte reden van. ZeDaar is nog een zeer dun Slangetje,
kere Vogrl, by de Maloijers Boerong La- dat by na als een darmken, en pas een
lan, en by ons de Cocscoes- Vogelge-

pink dik , dog by na een el, of ander-

naamd, vail en zwart van staart, en or

halve voet, lang ; maar welkers beet

zekere tyd met deze asch-Slang in ge-

mede doodelyk is. Zy noemen deze Slang Dedunne

sprck geraakt zynde, betuigden geen van Oelar Bisa nipis , dat is, de dunne Gift.
beiden met het lot, hen te beurt gevalle te vreden te zyn , en vonden dier

Gt-

Slang.

Slang.

Men heeft ’er nog een, die zeer wel na

halven goed een ruiltje te leggen. De een Pierworm gelykt, en paseen span lang
Slangzwoer, dat zoo zy weer op de aarde is, onthoudende zig in vaste kley-aarde,
kwam, zy aanstonds zou sterven, en dus daar men de zelve in’t graven ontdelt
zwoer die Vogel ’er tegen, dat, zoo hy
en bevind van een zeer radde beweging
weer op de Boomen kwam , hy nietlan-

ger in’t leven blyven zou
De Coeci
lia, of
b

Sang.

Zedert dezen tyd bleef die Slang op de

re zyn. Dit Slangetje is zeer schoon en

icht-blaeuw van verw ; dog de groote

verden op de rug wel wat bruin, zynde

Boomen, en de Vogel onthield zig n- anders zeer glad en glimmend, als of zy
die tyd in de Coescocs, of in ’t laig Jay- met Olle bestreken waren, voornament-

Gra, daar Fy zich met een schorrende lyk als zy groot, en wat zwartagtig of
stem, even als of hy iemand uitlachte bruin op de rug geworden zyn. Des
hooren laat ; dog hy wagt zig wel om zelfs beet is vergiftig , veroorzaakt lamweer op de Soomen te komen. DeSlant heid, en is moeijelyk te geneezen. Zy
daarentegen komt wel enigmaal haaren zyn zoo hard , dat zy by na onkwetseed te overtreden , dog als dat gebeurd baar, of onsnybaar zyn,
komt zy ook te sterven. Dit is z0o een

Zy noemen dit Slangetie ook het blaeu-

Ambonsche vertolling.
Men heeft hier ook de blinde Slang

ve, dog, tot onderscheiding van de vorige
ook de Olie-Slang, Men mag het oof
by de onderscheiders der Slatigen Cacilie. vel de Hemels-blaeuwe Slang noemen,
en by de Mileije-s , Oclay Mata-Boeta, om dat hare verwe daar eenigzins na

genaamd.

Zy is op zyn hoogsteeen kleeneelle, of

trekt.

Men heeft hier van de Gift- Slangen

aangemerkt, dat het kwaad, of de ver- WVat Cyop de rug, en aan debuikvuil-wit ; dos giftiging, niet zoo zeer van de beet dezer gently
in dere
ong zynde is zy niet boven een voet blangen , als wel van zekere gift-blaas Sancen
lang, en meest graeuw. De kop en ens, die men langs de tanden dezer Die- vergiftwee voeten lang. Ook is zy vuil-zwart

steeit zyn by na van eene gedaante, er

ren verneemd, voortkomt, en die, zoc

tigd, en

se wond

als de beet van de Slang gedaan werd
gevan-lyk
om welke reden zommige haar twce komen te bersten, en zich dan te ge maakt.
koppen toeschryven, dat een misslag is lyk in de wond ontlaten. Als men nu
aangezien men aan de kop den bek en de van z00 een Slang gebeten werd, na
oogen zeer vel, maar niets daar van aan dat die blaasjens pas gebersten zyn , zou
den steert onderscheiden kan.
men zoo veel gevaar, en ook 't zelve
Zy doet geen schade, onthoud zich on- san niet hebben, als men zoo een Slang
der de aarde ontrent de Huizen ; dog in eerst op eenige lappen of todden byten

beide vry stomp en kort of toeloopende,

de regen-tyd, als ’t Aardryk vol Wateris,

liet. Een zaak, die ik liever een ander

komen zy uit hare Schuil-hoeken wel wil laten beproeven, en gelooven , dan
voor den dag, en kruipen in de Hurzen zelfs bezoeken. Als men nu een etmaal
zonder dat zy egteriemand byten, schoon er na komt, zyn (zoo de onderzoe’t wel gebeurd, dat zy over de lichaa kers van dien zeggen) die blaaskens weer

men der Menschen henen loopen, en aan een gehegt, en als bevorens met hun
III. DeeL.
OO
vergift vervuld.
Men
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Men heeft hier een Slang, die oor-

sche Berg- spronkelyk op ’t Eiland Ecli valt, zynSlang.

de negen voet lang , en een arm dik,

ve, ’t welk de zelve, zoo ’t hen raa 't,
ten eersten sterven doet

Men heeft nog een andre, die z-oelo-

zwart by na over ’t geheel lyf, dog wit-

Cawat, dat is, de Koperr--d-

agtig onder den buik. Zy heeft de kleen-

noemen. Deze is ook wel frïe a vaar d22.

ste kop onder alle de Slangen. Zy is
zeer vol schubben; dog die staan alle tegen malkanderen aan, en, dat zeldzaam
is van de kop tot het midden van haar

voeten lang; dog maar een kleene vinger
dik , donker-graeuw op de rug, geclagtig aan de buik, en houd zig op in

lyf agterwaards, en van ’t einde des staarts

Dkoper¬

Sang.

holle Boomen, of in de ruigte , daar zy
opgeschoten blyft leggen. Zy verweerd

voorwaard gekeerd, om welke reden zy

zig nu en dan wel, als men die aandoet;

in haren voortgang geen groote vaart

dog zy doet geen kwaad
Ook is hier nog een gecie Baiische Dege

makenkan. Daarom is zy ook gewcon, als

zy een mensch, of eenig wild Dier, aan-

Slang, die drie voeten lang, donker gee

doen zal, overeind zich en ’t hoofd en voor
lyf op te rechten , en dan zoo den zelven te bespringen. Des zelfs beet is doo

van verw op de rug wat z 23115, ng.

delyk, ja al raakt zy een Mensch maan

bygangers zeer onverwagt toe te schie

en die zig op de wegen gemeenelyk onthoudende is, daar zy gewoon is de voor-

aan , zoo is het zeer gevaarlyk , alzoc

ten, te byten (dat meest ’s nagis ge-

'er , op de bloote aanraking van de staari

schied, en dan weg te loopen.

van dit Dier Menschen dood by neder-

gevallen zyn. Ook gebruiken daarom

de Koningen van Bali ’t gebeente zelf
van deze Slang voor aan hunne gift-spatten, verzekerd zynde, dat die wond doodelyk is, en daar zyn 'er zeer weinige

Buiten deze heeft men een Slang in pe ngelAmboinc, die wel de gevaarlykste van ang
alle, en de Angel-Slang , dos by die
van de Uliessers Moenaletol genaamd is

Zy valt alleen in de Uilassers, of op
Oma, Honimoa, en meest op Noessalaoet,
door gencesmiddelen hier van opgeko- dog men heeft 'er ook op Amahey gevonmen.
den. Zy is twee spannen lang, gelykende

Om deze Slang te ontgaan, moet men

zeer wel na de Oelar Mato-Boere , erde

noit recht uytloopen, alzoo zy met haar

Blizde-Slang, dog zy is breeder van kop.

sterke sprongen dan iemand zeer haast

en heeft een smallen hals, een brecd-

inhalen zoude ; maar als men ter zyden

platte geele buik een bleek-pecle rug,

uytwykt , kan zy zoo wel niet vol-

en een stompe staart, aan welkers einde

gen , om dat zy zich zoo niet draijen
en venden kan. Men moet ze niet na
deren, maer van verre schieten, als men

bergd, die zy uitschieten en inbalen -an

zy een zeer vergiftigen rechte Angelver-

De beet van deze Slang is zeer gevaarlyk; dog de steck van haren Angel dooZy vallen zeer diep in 't Gebergte, en delyk. Zy is donker-zwart van rug, en

wil zeeker zyn.

komen zeiden te voorscayn.

zommige zeggen , dat de buik ook wel

Men moet, als men die geschoten graeuw en zwart-gespikkeld is. Zy ont-

heeft, en nare beenderen bewaren wil,

houd zich op de wegen onder de strui-

de zelve eerst wel laten verrotten, en na

ken en bladen, doende van daar , by een
schiclyke sprong, Menschen en Dieren

eenige tyd de zelve eerst aantasten.
Men noemd deze Slang op Bali, Sa¬

lan- Soekit, dat of de Berg- of Heuvel
Slarg, betcessend.

De groc
ne Slang.

Men heeft hier in Amboina ook een

groen Slangetie, dat drie voeten lang,
en een duim dik is. Het is wat verhe-

lang

Zoo de Inlanders zeggen, zou de beet

nog steck zoo doodelyk niet zyn, zoode
gekwetste ten eersten, en eer dan de

ven van kop, groen over ’t gehcel lyf.

Slang, het gekwest deel in ’t Water ste-

en onthoud zig meest op de Boomen, dat

ken kan; dog zoo de Slang eer in ’t Wa-

zeer goed is , alzoo ’t zelve, zoo 't be

ter geraalet , dan is ’t met de gekweiste
gedaan; dat wy voor een Amboulche ver-

neden kwam, zeer veel schade doen zou,
vermits des zelfs beet mede doodelyk is,
De spuyt

aan. Zy steckt gewoonlyk eerst met haren angel, en byt daar na, loopende dan
ten eersten ook weg, en na 't We ter.

Daar is nog een andere Slang, die zy
de spuis-Slang neemen. Zy is wel ze:
voeten lang, en ook wel langer, en dik-

ker als een arm, donker-rood op de rug

relling zullen aannemen ; dog dit is zeler dat die gene , die door deze Slang
velwest is, ten eersten zeer veel bloed

yt raakt, zoo dat het naeuwlyl-s te
sielven is.

en groenagtig aan de b 'k, on-houdende

Men bespeurd, dat de gebetenen door

zig op de lage Boomktens, die men d-

lit Dieraanstonds een dooceiyke dorst kry-

Tsjil: Hoetan, of Bos-h-Ritsjens, noemd

gen, ook mogen zy niet ondereenig dal
gebragt werden. Het bes:e middel voor-

Zy Streeld de Menschen zeer, en ont

wykt de zelve ; dog als eenig Beest haar eerstis, om de gekwetste voet styf met het
naderd, spuit zy haar vergift na de zel het sny-Gras Laban te binden , op dat
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het vergift niet na ’t hert voord-loope. den rug was het wat bogtig, en aan de
Op de wonde zelf gestoote en heet-gemaakte Peper met dat sny-Gras, of wel

der aan den buik wat blecker. Des zeifs

bonden, is een van de beste middelen te-

hert en ingewand is by na als die der

gen die steck of beet, gelyk ook de witte Wortel van de spat-Wortel, ingeno-

Zart.

men zynde, of opde wondgelegt, goed
en braken doet.

Al is men nog een vadem van de zelve
af, is men nog niet zeeker tegen een
sprong der zelve

Zy heeft in den bek wel geen onderscheide tanden, maar egter een scherp
gebit, als van Kevers.

Indien zy in eenige Thuin gekomen

De Slang met pooten, die op Larike Die va2
valt , komt meest met de vorige over 2n1ile.
een. Zy valt ook 13 14 duim lang,

is mede stomp van steert, zoo dat men
niet zien kan, of zy een angel heeft, of
niet. De kop is plat, van onder geel,
en de bek met een rey dichte stommpe
randen, en van een tong, dieagter breed,
en dik, en voor lang , spits, en azuurblaeuw is , voorzien , zoo dat zy by na

schoon zy ’er nog al eenige zeckere en

goede genees-middelen tegen hebben ;
waar toe zy egrer meest de Wortel van

ken uit Ebbenhoute stoelen byten kan,

de Petasites gebruiken , door welke zy

en zy kan een mes, ’t geen zy in den bek

zoo en gekwetsten, zoo zy hem maar

tydelyk ve binden , en by hem komen
konnen, al in een redelyk korten tyd weten te geneczen; maar als dat geschied
dan moet men ook gelooven, dat de ge-

Iweiste eer, dan die Slang, in ’t Water
geraakt is ; want alders was dat, vol-

gens hare bygeloovige gronden , onmoDe Slan
met poo-

gelyk
Een van de zeldzaamste Slangen alhier
15

de Slang met pooten. Deze schynd

ten declen wel een Salamander, en ten

deelen cen Slang te zyn, en wel meest
na een Leguwaan te gelyken; hoewel ik

er tweederlcy zoorten gezien heb, de
cene op Oma, en de andre op Larike vallende.

Oma.

Visschen ; dog de gal vertoond zig

cen Honds-tong schynd te zyn, voor breed
en lang; maar als zy blazen wil, maakt
zy die spits en licht blaeuw-

is, durft geen Inlander daar in komen. Zy zyn ’er doodelyk bang voor,

Die van

Goud-geel en glimmend, dog beyde on-

met het Blad, Terminalis genaamd, ge-

is, alzoo dat ten eersten sterk zweeten,

ten

cene kant zwart-bruin, en aan de andre

Die van Oma geleek wel een groote

Hagedis met vier pooten te zyn. Zy was
vysthien duimen lang, rond van lyf, als

een Leguwaan , breed en dik van kop,
die voor rond , en onder in den bek van
twee reijen stompe en korte tandekens

voorzien, en hebbende een lange tong, die
van vooren zeer hoog-blaeuwis, en welke zy zeer verre weer uit te schieten. De
pooren zyn in vyf dunne klaeuwen gespleten, nietaan een vast, en van krom-

me scherpe nagels voorzien.
Dit Dier had een ronde staart, die al-

Zy is z00 hard van gebit, dat zy stulk-

heeft, zoo vast houden , dat het 'er niet
uit te krygen is

De verdre gedaante is, als die van de
vorige ; dog in de verwe is eenig ver-

schil , alzoo de ftrecpen aan deze laatste
zoo recht niet, als aan de vorige, loopen, maar zig krom en onordentelvi,
sy na als de Baaren , van geel en zwart
te zamengemengt, dan breed en dan
veer smal vertoonen , hebbende aan den
buik gecle en zeer donker-bruine spik-

sels, als mede aan de pooten. Het gansch
lyf is ook geschubt, en die 't Dier niet
kend, zoude het voor een kleere Leguvaan aanzien. Het loopt de Menschen
na, en blaast na de zelvezeer sterk, voor
al, als men het tergd, maakende, cer
ze blaast, zyn buik zeer rond, en stekende zyn licht-blaeuwe tong zeer vere, en al zissende, uit, gedurende welle

uitsteeken van de tong de bek als 1ol
slym of schuim is ; al 't welke het zelve

na ’t blazen weer intrekt, werdende dan

veder zeer dun. Dit Dier vertoond zig
zelden op Larike. Daar zyn 'er geweest,

die dat eenige dagen aan een met Ryst

opgevoed, en , ’t zelve aan een strop

houdende, er mede gespeeld hebben,
zonder kwaad te doen, vermids het ge-

muilband was , dog 't stuk met de steert
lenskens spits toeliep, zes en een half niet, een blyk , dat het geen angel had.
Het vorig Dier van Onie onthoud zig
duim lang was, hebbende aan’t einde een
haakje als een klacuw , even eens byna, in de ruigte op de gemeene wegen, enook
wel in holle oude Boomen , bespringenals de corpioen.
Men 22.g aan ’t zelve veel schubben, de van daar Menschen en Beesten, die
er voorby gaan, slaande de zelve even
maar over het gansche lyf , en op den

staart had het Dier geen spilekels, ofster- als een Kayman eerst met de staart,
ren, gelyk anders de Geklo beeft; hoe- steekt met zyn angel dan, en byt daar
na; al ’t welke de Larikesche niet doet,
wel ’t onder aan de pooten gespikkeld
was gelyk 'er ook dwars over ’t lyf die maar sterk iemand aanblaast, en een

en den steert vale streepen liepen. Op zeer koude lucht uit-ademd, die byzonOO 2

der
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der vergiftig is, doende de menschen er te beter, alzoo zy in haar Land valt.

van opzwellen , hoewel ’er op Larike Zommige beschryven de zelve zoo, dat

ook eenige gevonden, zyn die beten, en zy zich in de lengte en dikte als een Kat
welker beeten men vergiftig bevonden in een rollen kan , dat zy, even als een
Haan , een kam op ’t hoofd heeft, en
heeft

De Honden zyn op deze Slang zeer

meest rood van lyf, en dat dit Dier zoo

verbitterd, vervolgen die zeer, en by- vergiftig is, dat al de groente rondom
ten ze dood; dog zoo zy hier of daar des zelfs nest verdord.
Als zy Menschen gewaar werd, schiet
van de zelve eerst gebeten werden, zwel
len zy ten eersten op, en besterven het zy na de zelve, spuwd haar vergiftig
gemeenelyk.

Daar zyn enkele gevallen, dat dit Dier

by de regen-tyd ook wel in de Huizen

gekomen is; dog dit is zeldzaam.

Men noemd ze, tot onderscheiding

Haar
naam.

ook wel de blaas-Slang, of wel meest de

speckzel na de zelve uit, en dood hen

daar mede.

Het gebeurd echter zomtyds , dat de
Toradja's de zelve schieten , getuigende,
dat zy uit de nek van deze Slang een
witte steen , even eens als een donker

Kristal, in de gedaante van een geklooflandze naam is Pananat, en van dit Dier de Kogel hebben gehaald, die zig aan de
is 't waar, dat, zoo men ’er van gesto kant , die van den dag afgewend was,

Slang met pooten; maar de rechte In-

ken, of gebeten is, en men in een quar
tier uurs by geen water komen kan ( dat

tusschen den peerschen en blaeuwen ver-

toonde. DeToradja'; noemen deze steen

het beste genees-middel bevonden is) Coloentoebo, en die zoo een steen heeft,
draagd ze, om stout en dapper te zyn,
een
zaak , waar in al de Inlanders overeen- altyd by zich, alzoo zy (hoewel zonder
komen, en daar men niet aan twyffelen grond, vast-stellen, dat zooeen onkwetsmoet, alzoo men bevonden heeft , dat paar , hoewel ’t ook wel anders onderalle die gene, die binnen die tyd by Wa vonden, en waar op dan vastgesteld is

men weg, en niet te herstellen is ;

ter kwamen , geneezen, en alle de an-

dat, indien zoo een niet gekwetst

wierd, dit maar zoo by geval, en zondre ten eersten daar na overleden zyn.
Men heeft hier ook een zoort van Slan- der eenige verborgene reden geschied zy.
Men heert diergelyken zoort ook on De naam
gen, die wel cigentlyk onder de WaterDieren zou behooren gebragt te werden; trent Macasar ecns vernomen , wiensdes zelfs.

Dewater maar die wy, terwyl wy hier nu bezig kop zig ty nacht als een gloed des vuurs
Slang
zyn van de Slangen te spreken, best vertoonde, hoedanig een ’er ook eens op
oordeelen hier mede haar plaats te geven,

Gammatamma in ler ate gezien is , heb-

om dat het de moeite niet weerdig is ,

pende een doorgaande kam , een roodc

die alleen onder de Visschen te plaatzen.

rug, en by nacht een zeer vuurig hoofd,

Het is een Water-Slang van zulk eer

verschrikkelyke gedaante, en met zulk

vergiftigende ook alles, daar zy maar ontrent kwam.

een vreezelyken kop, dat zekere Kilan

De Macassaren noemen dit Dier Der-

gers, die ’er een ontrent hun Strant ag-

rejangan , de Maleijers Sangaman ; dog
dat , van de vacassaar , had eenige

ter ’t Gebergte gewaar wierden, getuig
den, dat zy als een zeer dikke balk, ettelyke vadem lang, en van een kop als
een kleen vat voorzien was17. Deze

Slang die zeer schielyk en zeer styl uit
der Zee overeind rees , deed twee dezer

vcornoemde lieden , in een Parahoe of

gedaante na een roou Hoen, waarom dit
voor de Basiliscus gehouden werd.

De Toradjas noemen de zeive de Cifibewaarder

Zy is zoo vergifrig, dat de Vogels,

die er kort over henen vliegen , dood

Canoa zynde, zeer stout aan. Zy ley haar

ter neder vallen, Veel Koeijen, en an-

verbazenden kop op de kant van de Pa

dre Dieren, van ’t Gras erende, daar dit

raboe , en spoog de zelve in een enkele Dier gelegen heeft, sterven ten eersten.

reyze wel half vol slym; dog zy verliet
hen ook (dat een groot geluk was) zeer

schielys, misschien door eenig ander Zee
gedrog: van onder aangedaan zynde

Men oordeeld, dat, zoo de Mistika,

of de steen, uit dit Dier, nog levend

zynde, bekomen was, die by nacht een
groot licht van zich geven zou, en van

waar na die lieden van Kilang niet nader al mede voor een Comula, of Karkononderzocht hebben, alzoo zy doodelyk kel-steen doorgn 20u.

bestorren, en maar verblyd waren , dat

Zy is in’t gemeen maar3, 4, 5voe

zy aan het eerste Strand konden geraken. ten lang, en een arm dik
De Cee-

bSa

Men heeft op het groot Eiland cele-

bes een Slang zeer diep in het Gebergte

Men ontdckt hier nu en dan oof een Laoln.
zoort van een Worin, by na als Ansis

die de Stranc-Lieden nog niet al te wel hana Multipeda, of als de
bekend is; maar de Berg-Lieden, en Slang Men zou die vael heter onder de

veor al de Tiracjas, kennen die zoo veel duizendbeenen mogen rekenen; do3 zy
wer¬
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werd voor twechoofdig gehouden, om Mongkos, de grootste en bitterste vyand
der zelve, te spreken.

dat zy agter en voor uit gaat. Zy is van
groote als een groote Duizendbeen, dog

Het is een zoort van een Oost-Indische

dikker en ronder, een kleene spanne Wezel, zynde een kleen , dog zeer vinlang, en een pink dik, met een hoorn- nig Dier, ontrent ander halve, a twee

agtige en korstige huid bedekt, en in zeke- voeten lang, waar van de staart ruym de
re leden en kringen verdeeld, van welke helft uitmaakt; zynde van dikte 4 25
men ’er , behalven de kop en de steert, duim in’t rond. De kop, die vry lang
56 tellen kan , ziende van verre als is, gelyst wel na die van een aankomen-

de bigge, hebbende den bek volscherpe,

plaeuw gepolyst Yzer ’er uit ; dog de

leden zyn met witte kringen afgeschci- en daar onder twee lange tanden, die 't,
den. De zelve heeft van onder een on- als men maar, ontrent zyn Yzere
tralien komt ten eersten als een hond
telbare menigte van zwarte pooten, by

na als een Duizend-been , die zich in ’t zeer vinnig zien laat. Het heeft een levoortgaan als de baaren bewegen. De vendig en vinnig gezigt, zynde de oogen
wat langwerpig. Het is zeert kort van

kop is als die van een Duizendbeen, waar

op zy twee korte horenkens met leden ooren, en voorts van agter-lyf wel zoo
heeft voor uitsteeken. Ook heeft zy aan

dik, als van voor-lyf, hebbende een

’t voorhoofd twee zwarte vlekken, als of staart, die wel zeven a agr duim lang,

’t oogen waren , welke teekenen men naast het lyf een groote duim dik, en dan

aan ’t agterdeel niet bespeurd, hoewel allenskens meer en meer afgaande, by na
zy in ’t agteruitgaan het agterdeel even als een Katte-steert, die, ontrent het lyf
zoo wel, als ’t voorste deel, voortzet. dikker, hoewel hy anders dunner is.
Het is kort van pooren, (hoewel agter wat langer) diens boven-deelen vry

Zoo ras men dezelve aanraakt, rold zy

zich in een , en blyft zoo leggen.Van
binnen vind men alleen een zwartagtige

vast en breed van vlcesch zyn, hebbende
vogtigheid, even als dik Bier, zeer sterk beneden eenige verdeelde vingers , waar
rickende , en in de neus kattelende even aan zeer scherpe korte klaeuwen zyn.

als mostert. Zoo deze vogtigheid iemands

Dit Diertje is ros van verw, ofte hair,

oogen raakt , die werd aanstonds blind;

dat zig glad en effen over het geheel lic-

dog de huid raakende , maakt zy die

haam vertoond , waar onder hier en daar

rood, en als verbrand, gevende maareen

een zwart hair loopt.

De vinnigheid van dit Dier tegen de
weinig tinteling, zonder pyn.
De eene zoort van deze Wormen is Slangen is niet te beschryven : want

egter schadelyker, als de andere, moge schoon het kleen is, en nietsby een groolyk na dat de Boom is, daar zy op aast, te Slang gelykt, doet het egter de zelen zig houd.

Het is een zoort van scolopendra bicens

ve zeer fel aan , slaande zeif by wylen
overeind, en bytende die in korten tyd

Zy houd zich veel in holle en verrotre dood.

Boomen; dog meest in de stam van het Fosiumardens, of 't fmbons Poloi-blad, dat

Hiet is hier van buiten gebragt werd
cr ook weinig; en meer op Baïa-ia ge-

zeer fel brand , en een groote pyn in de zien ; dog ’t valt eigentlyk (zoo meihuid veroorzaakt ; en daarom houd men ne) op het Eiland Cerlon. Hoe fel van
die zoort, die zich hierontrent, ofopde aard het is, werd het metter tyd egter

zelve gewoon is te onthouden , voor de zeer tan, in zoo verre , dat het by
Menschen , daar het aan gewent is,

schadelykste. Zy valt ook in verrotte
Sdmama-stammen.

Schoon zy anders niet veel kwaad

toebrengt , schroomen de Amboineesen
egter hier op te trappen , om dat zi
de voet zeer vuil-rood maakt, en wel

zoodanig, dat zy 't zoo licht niet konnen afkrygen, behalven dat zy ook een
onaangename reuk van zig geven.

saapt.

Vy vertoonen het hier by de Letter in prent
M. 200 als ’t loopt, en oos zoo als het vettooné.
zich over-eind verher-, afgeteekend.
Het is een ongemeen hiitig Dier om

Hoenderen te vangen, veinzende zig, met
zig uit te strekken als of het dood was;
dog zoo ras ’er maar een Hoen ontrent

De blincheid , door der zelver vogt komt, is het, door des zelss list bedrogen
veroorzaalet, heeft men tot nog toe niet zynde, ten eersten weg.

weten te genezen. Onder de Boomen
van Mianiga is 'er een , die even zulken

reuk, als deze Worn, van zich geeft,
waarom zy den zelven Laconine, of
Laoline, noemen.

Na dat wy nu hier van de Slangen
De

gesproken hebben, zal het niet onge-

Mongkos voeglyk

Als het eet, knort het, als een Rat; dog
is 'er een Hond ontrent, zoo maakt heeen geraas, als of 'er eenig vuurverk in

brand raakt.

Nen heeft met 'er tyd hier van Ja-

De

- ook een Diertie gekrezen, dat hier gel-o,
met de Jonken en Cnaloepen gebragt,

zyn een woord of twee van de en een Gekko genaamd is, om dat nat
Oo 3

di-
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dit eenige reizen aan den andren nu en

te beschryven. Weshalven ik my daar

dan roept. Veele van ons houden dit

mede niet ophouden zal; maar in Chinia valt een andere zoort van Duizend-

voor de rechten Salamander, om dat het

in gedaante daar mede naast over een

beenen, die wel een elle lang, en wel een

kemt. Het is breed van kop, als een

hand breed zyn ; welke de Reisigers in

Kikvorsch, kort, en ontrent 2 handen,

hunne hoofd-peuluwen, (die van binnen

ende ook wel minder, breed van lyf

hol zyn) mede voeren, als zy door t

maar lang van steert, hebbende vier poo

Landschap Suchuen zullen reizen, om

ten , en over ’t lyf ten deelen met roo-

tegen zekere bedriegelyke Slang Fe, Fe

de, ten deelen met groenezwarte, en gee-

genaamd, beschermd en bewaard te zyn.

le groote spikkels, ofvlekjes, schoon gespikkeld zynde.

In deze zoort van Duizend- beenen

werd zomtyds een steen gevonden , die

Men hoord dit Dier meest tegen de ’s nagts een licht als cen sterre van zich
nacht, vyf a zesmaal Gekko , Gekko, geeft; Men heeft ’er Ao. 1675 op Bataroepen , hoewel ik het ook by daag via cen van deze Duizend-beenen in 't
wel vernomen heb. Het onthoud zig dood-beenen -Huisken ’s nagts zien loohier en daar tusschen oude balken, in

pen , die een licht als een vuur-kool van

holle Boomen, holle klippen, en in kui-

zig gaf.

len der aarde, ook verbergt het zig veel
in ’t op een gestapeld branthout (hoeda

heeft eenige tyd een wagt by dit Huis-

nig, en met het welke het veel herwaarde

ken gelegt ; die dit Dier en dat licht nu

Zyn Edelheid , de Heer Maatzuyker

gevoerd werd) en , dat al wat te ver- en dan gezien, en ’er ook tegen gevogten
wondieren is, men bevind, dat het nu en hebben, dog zoo ras als zy dien Worm,
die in groote de rechte gedaante van een
dan ook wel op de Calappus-Boom klimt
Het is een Dier, dat veel kwaad doen Duizend-been had ; floegen , verdween

kan ; want zoo het de Menschen be

het licht, en raakte die Worm ook

weg.
springt , kan men het met geengeDe Scorpioenen zyn hier mede ; dog De Scor¬
weld van’t lyf krygen, ten zy dat men
met het zelve dryvend in ’t Water loopt, zoo groot niet, als in Palien, in Tuni.
piaen.
op welke tyd het van zelfs aanstonds los of in Vest-Indien, en dierhalven zoo be

laat, en zoo ’er geen Water ontrent is, kend , dat zy by na al mede geen byzoo moet men de plaats , daar dat Dier zondre beschryving verdienen. Zy zyn
zit, met Menschen-drek, daar het sterk hier zoo gevaarlyk ook niet, als wel
voor vlied , besmeeren , hoewel ’t zee

geerne Hoender-drek eet.

elders

Het is opmerkenswaardig, dat de jon-

Op zyn vergiftige beeten moet men ge Scorpioenen (gelyk ik by een zeker
geval gezien heb; niet menigte aan de
het Polypodium Guttatum leggen

Zy vallen zeer veel op Makassar, en

Moer vast zitten, en ’er zoo lang aan

op Java.
De Javaanen zyn gewoon dit Dier by

blyven zuigen, tot dat zy 'er van sterft.

de steert op te hangen , en ’t dan te ter-

Muscus-Rotjens, die zeer sterk na Mus- enz.

Rotten, (en die wel zeer groot) ook Rolten,

gen, als wanneer het zeer veel zever en

cus rieken , Muizen , en dat zoort van

kwyl uitspouwd, die zeer vergiftig is, en
waar in zy hunne pyltjens, die zy met hun-

kleen Ongedierte, zyn 'er vry veel
Dat hier ook veel bloedelooze, of in-

ne spatten uitschieten, gewoon zyn te

gekorve Dieren zyn , iets zeer wel af te

doopen, verzekerd zynde, dat die wond

nemen van de menigte van schoone Flin-

doodelyk is, ten zy dat men iemand ter

ders , Kapellen, enzi die uit Amboina

eersten warme Menschen-drek in geven

zoo schioon en heerlyk van verwe , als

en hem zoo aan ’t overgeven brengen van eenige andere Wereld-deelen , n2
kan.
Een

Duizend¬
been.

Men heeft hier mede in menigte die
schadelyke Worm, een Duizen-been ge-

Holland gevoerd werden, en die in het
weergadcloos Cabinet der zeer keurlyk
opgezettede Insecia van de Heer Levinu,

Vincent, myn byzondre vriend tot Haarmoeite niet weerdig is, om ’t zy de groo- lem woonende, te zien ; en die weerdig
te , (die ontrent een pink dik, en een zyn van de grootste Vorsten der Wereld
groote vinger, hoewel ook wel een hal- beschouwd te werden, gelyk veele der
ve voet lang, ) ’t zy de kleene (Kalama zelve, wanner zy Holland kwamen zien,
naamd, zynde zoo bekend, dat het de

jang genaamd) die als een strooken van met een uitnemend genoegen hun tyd by
dikte, ontren een kleene ping lang ,cn dien Heer versleten hebben, om dat hy
blaeuwagtig glimmende van verwe is, of zyne Lief-hebberv ook tot het vergaderen
ook de genees-middelen tegen hare bee- van verscheide andre zeldzaamheden uitgeten (die mede al zeer bekend, en waar

strekt heeft, en ook daar in zoo verregetegen ’t gepletterd Dier, en voor al de komen is, dat ik 'er geen een kenne, die

Ceylonze Slange-steenen zeer goed zyn by zyn Ed: ; in opzigt van de verscheiden¬
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lende , is de Koenang Koenang, of vuur-

den, te vergelyken is.

vlieg, vry opmerkelyk, alzoo des zelfs

ls iemand derhalven nieuwsgerig, om agtergedeelte by by nagt, of in ’t donme Ambonsche Insecta, en wonderlyke

ker, een helder licht van zig geeft.
Een van de ongemakkelykste Dierkens,De Kak-

schoone Kapellen van daar gekomen, te

die den menschen hier veel schade en on-kerlak.

een oneindige menigte van zeer zeldza-

zien, die kande zelve by dien Heer be¬

gemak toebrengen, zyn de Kakkerlak-

schouwen, gelyk ook een menigte van

ken , een zoort van Schallebyters, die

de naamen der zelve in het tweede Deel

zomtyds met geheele drommen, vooral
van zeker Tractaat van zyn Ed., ber
als t regenen zal , ’t zy in de Huizen,
vonder-Toneel der Nature genaamd, te dog voornamentlyk op de Schepen, als met
vinden zyn : want alles, wat tot die kraam,

een storm, tegen ’t vallen van den avond

eerst van de Iasecta zelfs, en daar na de

voor den dag komen, en dan zeer dom
op iemand aanvliegen. Als men ’s nachts

Popkens, en Kapellen die er uitkomen
behoord, te beschryven , is een Werk,

legt en slaapt, komen zy ’t eelt iemand van

dat veel eer een geneeskundige, dan my,

de voeten zoo afknagen, dat het den Ly-

gelykt, behalven dat men daar van al

der zeer kan doen. Zydoen groote schade

leen al een zeer groot Boek, en vry groo
aan Boeken, Papieren, en Kleederen, en
ter als de Werken van Franciscus Redus; of voor al aan die gene , die wat vet, beGoedaart, zou konnen maken , weshal

smeerd, of besmult zyn : want daar by-

ven ik genoodzaaket ben daar van af te

ten zy groote gaten in. Dit Dier komt

zien. Een van de fraeyste en wonderlyk ste met de Schepen ook wel in ’t VaderRapellen, die ik ’er onder gevonden, en land; dog’t is dan als lam en traag, ook
ook in ’t Bosch van Hatoe, niet verre van ’t blecker dan anders.

Men heeft hiereen zoort van Wormen,

Kasteel, zelf wel gevangen heb, is een
groote schoone Kapel, die een heerlyke

de Sagoe¬Wormen genaamd, die in een Sagoe¬

Hemels-blaeuwe en sterk- weerschynen

Sagoe-Boom ’s kruim dan groeijen, als de Worm.

de glans heeft. En op Noessa Laodt valt
er cen, die nog schoonder, en die ter

deelen pek-zwart, ten deelen schoon donker- groen van verw ; maar even eens
als fluweel is. Ik heb van beide deze

Rapellen , dood zynde, 'er verscheide

gehad ; maar de glans der dooden, en
zop als ze de Liefhebbers vertoonen, ge

De

Boom, pasvoordat hy sterven zal, vrugten draagd. Deze Wormen, die zeer
dik en vet zyn, leveren een van de
grootste lckkernyen der Amboineezen
uit, die zy gewoon zyn aan speetjens te
braden.

Hier zyn drie-derley zoort van Mie
Zwart¬
ren. Zwarte , die een groot ongemal
Mieren.
voor de eetens-kassen zyn, uit welke mer

lykt by na niet by die Heerlyke schittering, die zy , nog levendig zynde, en die niet houden kan , ten zy men die
vooral in ’t vliegen hebben.

met Yzere pooten in Loode bakken met

I4 heb daar ook met veel verwonde

zout-water, of eenige andre vogt, daar
ring het wandelend Blad, meerdan eens zy niet overkonnen, zet. Ook zyn ’er
en zelfs cer het nog volmaakt en volko- tyden, dat zy vliegen, die men dan by de
men was, zien wandelen. Het is een
keers in ’t Water vangt.
zoort van Sprinschaanen , van welke wy

Men heeft ook een veel grooter ros-

hier na nog zullen spreeken. Ook heeft

zwarte zoort, hoewel die mede van de

men hier op zekere tyden op de Massanc
of Bidara-Boom, een bloedeloos Diertie,
dat zeer levendig (schoon ’t maar een

zwarte zoort zyn, en er onder gerekend
werden.

Deze doen weynig schade, als dat zy

kleene nagel van een pink groot, en eer

nu en dan by Papieren , onder oude ver-

nog wat kleener is) alle de trekken van
een Apen-bakkus vertoond , weshalven

rotte vloeren zeer groote nesten konnen
maken, en de Papieren dan vry war be-

dit ook by veele dan nageteekend werd.

schadigen door de vogt , die zy afgeven.

Il heb veel moeite gedaan , om deze

Insecta, Rapellen, heerlyke krabben enz:

De roode zyn mede booze Mieren 0nte
want zoo zy op iemands hand of vleesch Mieren.

al een geruime tyd aan den andere te verzamelen; dog de lust verging my einde
delyk, en ik gaf alles, wat ik daar van

komen, branden zy als vuur, waarom
men die ook Semot-Api, of Vuur-Mieren

had, en naderhand kreeg, aan een Lief-

men ’er van heeft, is, dat zy de witte Mie-

hebber, die er kennis van had, en or
passen kon (weten , eenen Daniel van

Loenen) weg, om dat 'er van die Dierkens , enz. dan eens een poot, en dan

in 't Maleytsch noemd. Het beste, dat
ren op eeten.

Geen schadelyker ongedierte kenne ik, wittals de witte Mier, die men wel een Mier Mieren.
noemd , dog zy is even eens byna, als

cens een vleugel, afviel na welke tyd een Kaas-Maje , dan dat ze ontrent de
ik daar van afgezien heb. Onder de In- kop wat zwart is. Dit Dier heeft een

secta hier (en in Banda gansch niet) val-

vogt by zich, zoo scherp, dat zy door
Yzer
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Yzer en Staal (gelyk ik gezien heb) byt, zyn licht- of Zee-groen van grond, met
of ’t zelve doorcet

Zy onthouden zig voornamelyk in ou-

fyne streepen, en met veel geele en donker-roode vlammiekens.

de Huizen, en voor al in oude Yzer-

Het agterlyf is in verscheide leden ver-

Houte stylen en balken, ook maken zy
hare loopgraven , die met vaste aan-een-

deeld, en ’t eindigd met een gespleten

klevende Aarde wel voorzien zyn, zecu

verborgen legt, met de spits opwaards

steert , waar onder een leromme klaeuw

veel uitwendig, dat men ze zien kan ; gekeerd. Daar hy valt, eet hy al 't

dog men moet ze niet stooren, of dar-

loof der Boomen weg ; dog werd meest

komen zy’t gansch Huis door Zoo men nui

op lage Eoomkens gevangen, zynde niet

’t ongeluk heeft, dat zy zich by nacht, zeer schuw, en daar doorlicht te krygen.
of andre tyden, hier of daar in een Kist. De grootste zyn de Wyfkens; maar de
Cabinet, of Kas, begeven, konnen 21 Mannekens zyn maar half zoo groot ;
in eenen nacht een gansche Kist, i: dog moijer geteekend, en sterker van
een dikke stapel met Kleederen, of mei

lyf, zeer hart met hare pooten van zich

Linnen , doorwreeten, als of het door

slaande, en ook vry moeijelyker te van-

geboord was. Het is gebeurd, dat z1

gen, dan de Wyfkens

op eene nacht zoo door de poot van eer

Kist, midden ’er door, en doe nog door

Zy hebben ses pooten , die groen en
geel zyn, en onder aan welke cen roode en

ettelyke hembden heen gegeeten hadden. orangie klaeuw als een half maantje is.
De Baliers en Javaanen (dat zelézaam
Het beste middel ’er tegen is , dat men
'er roode Mieren ontrent brengt, die de is) eeten de zelve, bradende die, en mo-

zelve op eeten.

gelyk dat ’er dan dat geze uithraad , dat

Gemeene Byen, die hier Wasch en de Koeijen de dood, en die sterven doet
Byen.
A°. 1671. heeft men op Timor zulken
Honig bereiden, als ook de Hommels
en nog zeker slag van Bosch-Hommels, menigte Sprinkhaanen gehad , dat zy de
by den Inlander Niri genaamd, heert gehecle Lucht verduisterden, en als zy

men hier mede in menigte
De
Sprink-

haan.

stierven, bragten zy een doodelyke stan;

Ook zyn hier velerley Sprink haanen op dat Eiland , waar op
De gemeene verdiend geen beschryving; sterfte van alles volgde.
maar daar is een ongemeene groote zoort,

die wy hier by de Letter N. en O. in
Prent vertoonen

daar een ziware

Een gansch zeldzaam slag van Sprink
haanen zullen wy alhier beschryven,

Het
Wande
e

welk men eer voor een blad van een

Zy is wel een span, en ook wel eer-

Boom, dan voor een levendig Dier, of

voet groot, en schoon gemarmeld an

voor een Sprinkhaan, zouaanzien, waar

32

verwen, en ten deelen groen, tendeelen

van ik driederlei gedaante aangemerkt

Koper verwig, ten deelen rood, er

hebbe, meest verschillende , na dat de

schoon Purper-verwig. Zy hebben
vier zeer groote vleugels. Ook heb

Boomen, waar op men ze vind , waren.

ben zy aan ieder oog een lang recht-op

een Boom-bladt zoo gelyk, dat men hem

gaande dun hairken met een kleen knods

daar voor aanzag, als mien niet zeer

je aan ’t einde ; vertoonende verder een
kop, by na als die van een gemuilbande

en opgetoomde Kamecl. Indien de Koei
jen daar van komen te ecten , sterven
zy 'er ten eersten van.

Wy hebben ’er op eene dag eens negen

Deze eerste blad- Sprink-haan , was

naeuw op het kleen hoofdeken lette

want hy was vooreerst Gras groen, ge
lyk het loof van den Boom, waar op hy
gevonden wierd. De breede vleugelen

wa en met adertjes en ribben, gelyk een
waar bladt vercierd , en hy is omtrent

door verloren. Zy komen hier zelden duimen lang en twee breed, hebbende
over ; maar men vreest om die reden ’er onderen een scherp-uitpuilenden buik,
zeer voor. Van de vleugels zyn de voor- de welke boven op de rug wat hol, ge-

ste en bovenste de kleenste, en de hardste, lyk als een Schuitje, is. Hy hecft ses poodie zomtyds ook groen, rood, en wit. ten , waar van de 2 voorste de kortste
en met halve kringen gemarmeld zyn.
zyn, en digt aan den hals staan, en het
Daar onder leggen twce andre, ruim agterste lid van ieder is zeer breed, en
een vinger lang , van een dun en kra- als een ultgesnede stuk van een blad van
kend vel gemaakt, (en als fyn Per- gedaante
Het tweede slag is wat langer en smaller,
gament, met aderkens doorregen , en
met zwart agtige vlekken ook wel bezet
Deze zyn zomtyds bleek-purper-verwig

gelykende een blad van de Kondondong,
daar de eerste zoorte beter na een Le-

van grond, met fyne zwarte strcepen moen-blad geleek. Hierom worden alle
overlangs, en kleene dwars-vlammetjes, deze zoorten der Sprinkhaanen Ay oclit
die half orangie, en halfrood zyn; gelyk laun, of Ay oelilaun, dat is, Condondong
men die by de N. zoo verbeeld ziet. Dog blad, genaamd. De Amboincezen houden

andre (gelyk men by de Letter O- ziet, het voor een groot ongeluk, zoo iemand
deze
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deze sprinkhaanen vind , zeggende, dat adertjes. De vleugels zyn geel, gelyk
in koiten tyd iemand van des Vinders een verwelkend blad, en met bruine
Vriendschap sterven zal.

plekken. Hy heeft ses korte pooten,
De derde zoorte is gevleugeld, lank drie waar van de twee voorste de kortste zyn,

en een halve duim , en twee dwersvin-

en digt aan den hals staan, en ieder poot
gers breed aan den buik, dewelke byna is aan het agterste lid zeer breed, gelyk
van gedaante als een Schuitjen, te we- een stuk van een blad, zynde aan de binten, boven hol, beneden met een rugge

nen-kant syn gezaagd. Het lyf is over¬

door de midden uitpuilende , en verder dwers verdeeld in 14 leden.

gelyk een Schilpad op den rugge was,
Hy is gevonden, Ao. 1686. op een blad
hebbende een steert, die opwaarts spits van de Dahou Baroe Poeteh, of de (Notoeloopt. In de holligheid van de rugge vella vulgaris Littorea) op ’t Strand by
leggen twee dunne vleugels, die zoo dig't Waynitoe. Hy had een langzamen gang,
aan ’t lyf geslooten zyn , dat men ze en kroop eerst voort , doe men hem aan-

kwalyk bekennen kan, eer men die op raakte, dog werd zeer zelden gevonden,
ligt, zynde geteckend met dwerze-ade- daar de groene eerstgemelde zoorte redereu, gelyk de ribben aan een blad , en lyk gemeen is.

daar tusschen met veele fyne en verwerde
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TWEEDE HOOFDSTUK.
HAn de Vogelen, de Cazuwaris. Naam. De Bintapoe, of Waterpaeuw. De
VKrop-Gans. De Jaar-Vogel , in prent vertoond. De Celebische of Manadosche

Jaar-Vogel. Andre zoorten. De Talan-vogel. De Zee-Arend. Een tweede en derde
zoort. De Hoerca , een zoort van Valken. De Kiekendief. De tweede zoo- t van

Manchi’s. Een derde zoort. De Paradys-Vogel , De groote Aroewesche ParadysVogel. des zelfs naam. Haren Koning. Gebruyk des zelfs. De Papoesche Paradys-Vogel, In prent vertoond. Zyn naam. De groote zwarte Paradys-Vogel. Zyn
naam. De kleene zwarte Paradys-Vogel. De witte Paradys-Vogel. Die tweeder-

lei is. De zwarte onbekende Paradys-Vogel , in prent verbeeld. Het Konings-Vo¬
geltje. Naam. De Loeri. De Zwart-kop. De Ternataansche Loeri. De Poepoesche zoort. De Wilde Loeri. Twederley. De roode Wilde Loeri, De gespikkelde

Wilde zoort. De Boctonsche Perkiet. De Massowalze. De witte Kakatoeha.
Tweederley. De groote witte zoort. De kleene Molukze Kakatoeha. De Boetonsche
zoort. De groene Raven. De kleene groene Kakatoeha. De roode zoort. De groene
Tamboekze Kakatoeha. De Tohorkey , of 't Manneken van de Ambonsche Ysvogel. De Sariwan of ’t Wyfken van die Ysvogel , in prent vertoond. De Malleoe,

of ’t Wild Veld-Hoen. De Langbek , in prent vertoond. De Massarcke, of HoutSnip, na ’t leven verbeeld. De Latoewassi, of de Koning der Velden. De Kalefater. De Pylstaart. De Soki-Vogel. De Koekoek. De blaeuwe Bosch-Duyve. De

Bandasche Nooten-Eeter. De wiite Bosch-Duyve. De lage of graeuwe Tortel-Duyf.
Het Purper Hoofdje. Een derde zoort van Tortel-Duyven. De Vogel Aloe , een
zoort van Purpere Tortel-Duyven. De Moesson-Vogel. De Quikstaart. Het TsjoeiVogeltje. De Boontiens-Vogel. De Galattiek. De Naboc. De witte, en de zvarte Reyger. Uylen. Vledermuizen. Vliegende Katten. De Swaluw, en, voor al,

die de Vogel-Neskens maakt, in prent vertoond. Hoenderen. Ajam Soelassi, of zwar-

te Hoenderen. Ganzen, en Endvogels. Duyven.
III. DeeL.

Pp

N.
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YA dat wy de Land- Dieren van
Van de
Vogelen.

De Kazi.
waris.

Amboina beschouwd hebben

De hals is al vry lang, gelyk die van
een Kraanvogel, en ’t agter-lyf loopt

zal het nu tyd zyn om eens

wat rond af met lange afhangende plui-

te gaan zien , wat zoorten van Vo
gelen men hier, en in de Naburige Ey-

men, die de steert uitmaken.
Deze Vogel is tweederley van verwe

landen, heeft

na dat zyn ouderdom is. Zoo lang hy niet
hooger dan drie voeten is, heeft hy de
verw van een jong hert, te weten, licht.

De grootste Vogel, die ik hier kenne,
is de Kazuwaris. Een Dier, diens kop,

ros, met wat graeuw gemengd; dog alhaam , t'eenemaal na een Vogel gelykt ; lenskens werd hy hooger van verw, en ten
maar van den welken men echter met laatsten uit den graeuwen en zwarten, en

bek , pooten , en fatzoen van’t lic

waarheid niet zeggen kan, dat hy vliegt, daar beneven ook zoo glimmende, als of
of dat hy ook vleugels en vederen heeft hy met Olie of Gom bestreken was.
In de plaats van vleugels heeft hy twet
Dierhalven zou het veel eer een LandDier, dan een Vogel, gelyken te zyn, kleene lapkens, gelyk de vleugels van
maar dewyl hy echter gemeenelyk on- een jong kieken, waar aan drie grooter,
der de Vogels gesteld werd, zullen wy

en twee klcener pennen , die zwart en

bloot zyn, staan; met welke hy (gelyk
hem daar onder, als de grootste zynde,
licht te bezeffen is) zich geenzins van de
ook de eerste plaats geven
Deze Vogel schynd by na wel uit het aarde in de lucht verheffen, of vliegen,
geslagt der Struys-Vogels, of ten minsten ja zelfs geen bewys daar van maken kan.
Hy heeft hooge , sterke , dikke poo¬
een zoort der zelve te zyn , zynde me
de wel zeer licht en gezwind van gang; ten, die beneden in drie plompe teenen
maar niet in staat , (en nog vry minder met stompe klaeuwen , waar mede hy

als de S-ruys Vogel) om te vliegen. Hy

egter een groot geweld doet, verdeeld

is kleender dan de zelve, hoewel hy an-

zyn : want al des zelfs kragt bestaat in

ders van gestalte, tred, en in opzicht van

zyn pooten. Zyn stap, of tred , is ge

verscheide eygenschappen, zeer wel na meenelyk deftig, en langzaam ; dog
de zelve; uitgenomen dat hy geen pluim gejaagd zynde , loopt hy zoo ongemeen
aan zyn staart heeft, gelykt.

Hy is 4 a5 voeten (als hy van de groot-

snel, dat hy schynd ten deelen te danssen, en ten deelen als voort te vliegen

Des zelfs stem is fyn, en piepagtig
kop en al hoog. Zyn pluimen, of ve- by na als die van een kicken; ook hoorc
deren, gelyken zeer wel lange hairen men die weinig, ten zy dat hy gejaagd
of borstels van een Hert, of eenig an- werde
Als hy oud en volwassen is, blaast
der wild Dier ; dog schoon dit van veren snorkt hy, als een Konyn, voor al,
re hairen gelyken, zyn ’t egter, van naby beschouwd zynde, lange vederkens, aan wanneer hy tegen de Honden , Bokken,
of eenig ander Dier vegten zal , sprinde kanten ydele en dunne hairkens bezet,
by na als de vederen van de Struys-Vogel, gende en slaande niet weinig met zyn

ste zoort is) recht over-eynd staande met

en zulke vederkens staan gemeenelyk twee

by een, uit een en de zelve oorspronk
en zyn tusschen de drie en zeven duim
lang

De kop van dezen Vogel gelykt zeei

vaste ponten tegen de zelve aan

Zyn oogen zyn eenvoudig zwart; en
daar onder is hy wat blaeuwagtig.In ’t
lyf heeft hy maar eene doorgaande darm,
die oorzaak van zyn onbezuisde gulzig-

wel na de Ganzen-kop, waar aan een heid is, slingerende alles, wat hem voorplompe rondagtige bek is. De jongen komt, binnen, en wel zoo menigvulzyn op de kop kaal en blaeuwagtig ; dig, dat hy 't wel cens weeruit-en over-

maar allenskens groeid daar een langwerpig horenken of heuveltje op , dat in

geven moet

Het Manneken is altyd stouter, en

de volwassene een duim hoog, en zwart

ock zwarter van verwe, als ’t Wyfken,

is. Ontrent de ooren is , de zelve me-

’t geen ook zulke dubbele peersche kwab-

de kaal , weshalven men de opening der

ben of lellen aan ’t hoofd niet; maar

zelve klaar bekennen kan. Onder aan de

in de plaats van de zelve een kaale plek

keel zyn zy voor een groot gedeeltc
kaal, en uit den blaeuwen, of loodver¬

heeft.

wig; en op die plaats ziet men in de Man
nekens, groot geworden zynde, twee

De Eyeren van deze Vogels die zy ge
meenlyk drie, en zelden vier, leggen

zyn vry kleener, en langwerpiger, als die

lange kwabben, die hoog-blaeuw of

van de Struys-Vogel, en ook vry dun-

violet-verwig zyn, en na den peerscher

ner van schaal, gemeenelyk vry konstig

wat trekken, voor al, wanneer dit Dier

en aardig met Gras-groeneverhevene spik-

kwaad, en getergd werd , en dan wel

kels, die fraey staan, en op de grond

eenigzins na die der Calcoensche Haanen
gelykende.

zelfs wit geteekend , hoewel ik 'er ook

wel gezien heb, die glad, en zonder
spik-
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spikkels, ook zoo groen niet, en bleker
waren ; dog ik heb'er een van een lever-

verwige couleur, zeer glad, en zonder
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Het beurt echter wel, dat zy deze
Eyeren ook wel in een nest leggen, en

zynde geenzins zoo net, als 't wel be¬

daarop zitten (hoedanig ons volk Ao1660 'er een by Goeli Goeli in een nest op
drie Eyeren vonden zitten zonder nog
tans te weten , hoe lang hy ’er opgezeten had) dog dat is iet zeldzaams, en, als

hoord, in ’t wit, en in de doyer,gelyk andre Eyeren , onderscheiden; mo

Manneken, als van ’t Wyfken, ge-

gelyk , om dat zy gemeenelyk half-uit

schieden , alzoo by die anders gemeene-

gebroeid in onze handen komen , waar

lyk even zoo, gelyk Job Cap. 39. 17
van ’t Wyfken van den Struis-Vogel getuigd, behandeld, dat zy, namentlyk

eenige stippels zynde, de weergae van ’t
welke ik noit meer gezien hebbe
Dit Ey is van binnen vry wat verwerd,

door men ’er ook wel bloedige aderkens
in vind. Als de zelve ’er nog niet in

t al geschied, ziet men dit zoo wel van’t

drinkvaten gebruikt, en in 't Zilver of

hare Eyeren in de aarde laat , en die in 't
stof verwarmd , vergetende, dat de voet
die drukken kan, en dat de Dieren des Velds

Goud gezet

die vertrappen konnen. Zy verhardet zich

zyn , kan men ’er een goede struif van

bakken. De schaal werd ook wel tot

De

De naam van deze Vogel isdoor gansch

tegens hare jongen, als of zy de bare niet

Naam

Indien de Kazuwaris. De Portugeezen

waren. Haren arbeid is te vergeefs , om

noemen hem den Vogel Ema, of Eme

dat zy zonder vreeze is : Want God heeft
haar van Wysheid ontbloot, en heeft haar
des verstands niet medegedeeld.
Even zoo is 't ook met de Kazuwaris

waar van de vermaarde Car: Clusius, Lib-

Exotic:, Emeu gemaakt heeft.

Hy valt op ’t Eiland Ceram, en we
papoeteh tot Kellemoeri toe. , Men zegi

gelegen , die altyd zyn mage, even als
de Struis-Vogel, geerne met het eene en

dat zy ook op Boeton, en in de Eilanden

’t andere, dat zeer zwaar is, geballast

meest op des zelfs Zuid- zyde , van Eli

van Aroe vallen ; dog die verschillen ee-

heeft, ’t geen hem Ryst, Piessang, en

nigzins van deze, gelyk hier na blyken

alleriey andere kost, of vrugten , die hy

zal

zeer gulzig binnen slingerd zoo niet

Deze Vogel heeft verscheide eigenschap- konnen geven , weshalven zy nog liever
pen , die met die van den Struis- Vogel
overeenkomen, en ook eenige, die hem

Cagoe-Broot, om dat daar meer gewigt
en zwaarte by is eeten, zelfs slingeren zy,

alleen eigen zyn.

als zy ze krygen konnen, een menigte

Het is iets wonders, dat hy , in de

Snap-haan-Kogels ronde houte bolle-

diepste wildernissen van Ceram geteeld

kens, en al wat zy maar binnen krygen

zynde, zich egter zoo licht tam laat ma¬
ken , en zich zoo gemakkelyk aan deze

konnen, in, al welke dingen zy, wat gejaagd zynde, wederuitspuiwen, en over-

en gene gewent, zelfs na dat hy maar
een weck a twee by iemand geweest is,

geven.

cetende ten eersten al , wat men hem

bevond het vet blank, en wel; dog wat
geyl, of geelsch, en zenuwagtig, wes

maar geeft.

Zyn vleesch heb ik Ao. 1668 geproefd;

Hy is zeer vergeetagtig, zelfs al heeft
hy zoo aanstonds van iemand slagen ge-

halven men noit oude slagten moet , die

kregen , dat is hy aanstonds vergeten ,

niet zouden te eeten , en vry wat hard

kennende ook die Perzoon , die ’t dee,

van vleesch zyn. Zy dienen niet op een
plaats, daar men ander Vee houd: Want

niet meer dan een ander, daar in den

de jonge Endvogelkens, Kiekens, enz.

Struis zeer gelyk zynde.

zyn niet zeker voor den zelve, en 27
slokken de zelve, zoo zy ze ontmoeten

Men vangtze gemeenelyk, nog jong
ros, en van groote ontrent als een Oievaar

op, hoewel de Kickens hen dikwils nog

zynde: want de oude laten zich niet ligt

wel zooveelspel weten te maken, dat zy

vangen , alzoo zy met harc pooten zeen

er weer uit moeten. Stokslagen hier over

fel van zich trappen; hoewel de Alfoe-

zyn zy aanstonds vergeten, en zullen ten

reezen anders een Kazuwaris in zyn vol-

eersten zeer stout weer op de zelve plaats

len loop weten na te rennen, en die veel
sneller , dan eenige Hond dat doen zal,

komen.

te vangen.

die hier en daar van de Boomen vallen.

Zyn domme herzenen, en kwalyk gevederd lyf, zyn oorzaak, dat hy zyn

Eyeren zelf niet uitbroeden kan, schof-

felende die maar los in ’t zand, of onder
de ruigte die verbergende, daar hy ze
verder aan de Zonne, overgeeft, zoo dat

Zy leven in ’t wild van de Vrugten,
De Kazuwaris , die op Arve valt, is
by na als de Ceramsche; dog de Eyeren
van die Aroeze Vogel zyn in verre na zoo
fraey niet, als die van de Ceramsche, heb-

bende veel langer en verwarder spikkelen.
Hy schynd na de beschryving van

zich de jongen in den dop zelf zoo wat

Guilielm: Piso Hist. Brazil: ook in 't

moeten redden.

Noorder deel van Brazil te vallen, noePP 2
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mende hem in 't Portugeesch den Vogel 't Bosch heeft hy een sterke stem, die
Ema.
De Bintapoe o

Water¬

Paeuw.

Hier valt ook een Vogel, die de Inlan-

men van verre hooren kan

Dezen Vogel weten die van Oma uit de

Ryst-Velden, door ’t branden van de takleerden de naam van Porplyrio Indicus ken der wilde Papaja, te verjagen.
Wy vertoonen dezen Vogel na ’t leven
voerd. De onze noemen die de Waterder Bintapoe, noemd, en die by de Ge-

Paeuw-

hier geteekend by de Letters O. O.
Men heeft hier zomtyds ook een vri Dekrop¬

Hy is als een gemeene Haan van gestalte ; dog van lyf niet grooter als een

grooten Vogel, by de Geleerden de Ono

Duyf. De kop is kleen na’t lichaam

crotalus Indicus, en by ons de Indiaansche

Gans.

zyn snebbe recht, sterk, en bloed-rood, Krop-Gans genaamd.
Hy komt hier van andre gewesten ;
’t hoofd een groote kale platte en roode dog is hier egter nu en dan gezien, en
en tot een byzonder teeken heeft hy op

plek, als een muts, in de plaats van een

ook wel gevangen.

kam , diergelyke men aan geen andre
Vogel ziet. De hals en borst zyn violetverwig, de rug kool-zwart, gelyk ook

gedaante, als een Zwaan, en een van de

Hy is van groote, en ookeenigzins van
grootste Indiaansche Vogels

De pooten zyn rood, meer dan een span

Hy heeft een zeer lange Sneb, die wel
anderhalve voet lang, en wit-agtig is,
welkers bovenste deel wel een tweesnydend Zwaard gelykt hebbende aan ’t

lang, en drie vingeren breed, boven de

einde een krommen haak, en van binnen

kniejen of beneden-schenkels; dog onder de knien of de beneden-schenkels der

ziet men daar een scherpe Sneede aan
als aan ’t Sny-Gras. Het onderste deel is

pooten zyn ze veel dikker, als boven.
Aan de zelve staan drie lange wel ge

kieuwen, die wat van malkanderen staan.

zyn korte steert, daar onder eenige

sneeuw-witte pluimen zyn. De vleugels
waren boven aan ook wat violet-verwig

gemaakt van twee ranke en buigzame

klaeuwde teenen voorwaards , en een tusschen welke een vuil-witte Ledere zak

agterwaards, aan welke hy deze ordre hangt, waar in wel drie kannen Waters

houd , dat de kleenste, of de agterste
maar een lid, en van de drie andre de

buitenste (of naaste aan de agterste) vier

konnen gaan ; dog wanneer die zak ledig
is, verbergt hy die tusschen die kieuwen eenigzins , of zy hangt ook wel ter

de middelste (die ook de langste is, drie

zyden, als een kleen Bezaan-Zyl, af. Hy

en de naaste daar aan twee leden heeft.

is groot van oogen, rondom welke een

Deze Vogel valt op groot Ceram , op

geele kring loopt. Van de nek tot het

de Noord-zyde in de Bogt van Hatoewe ;

begin der vleugels is wel een lengte van

dog meest op Boero. Hy werd op Java, Celebes, en in Bengale ook gevonden. Hy valt mede in geheel Azia, en
niet alleen (gelyk zommige gemeind hebben) in Komagena, een Landvoogdye van

twee voeten , en even zoo lang is het
verdre lyf tot het einde des zelfs, of tot

’t Noord-deel van Syrien.

aan de staart. De nek is eenigzins ge-

kuifd, of immersruig, en de hals, gelyk
aan een zwaan , vuil-wit. Hy is kleen
van pluimen, die dicht in een staan , en

Deze Vogel eet Piessang, en andre beter na wol-agtig hair, dan na pluivrugten; ook kleene Vischjens, die hy men, gelyken Die aan de borst staan,
in ’t Riet (daar hy zich veel onthoud

zyn wel de scherpste, en gelyken vry

vind , vattende zyn aas, of spys, even

wel na de pluimen van den Kazuwaris.

eens, als de Loeri’s, met zyn eene poot.

De borst, buik, en de halve rug, zyn

Ook aast hy in de Ryst-Velden op de Pa¬

di, aan welke hy veel schade doet. Hy

wit. De vleugels zyn van drie tot vier
voeten lang , van onderen wit en bo-

vliegt zeer weinig; maar loopt byzon-

ven wit en zwart gemengeld, naast aan

der snel , wippende in ’t gaan, even als ’t lyf zyn zy zwart, en verder wit; dog
de kwikstaart, gedurig met zyn staart. de slag-vederen geheel zwart. Het verHy schynd (immers de Bengaalsche) wat dre lyf, en de staart, zyn van die twee
doofagtig te zyn , latende den Schutter
daar tot byna ontrent zich komen.

Hy werd hier meest met strikken ge-

verwen gemengd ; dog wat meer van ’t

wit, dan van ’t zwart hebbende.
De staart is kort, en breed, naast aan

vangen, gewoon zynde zich, als de ’t lyf wit, en aan’t einde zwart. Alle
Hoenderen, in ’t zand te wentelen, met de vederen van de vleugels, zoo wel de
welke men ze ook zeer gemeenzaam op
witte als de zwarte, loopen spits toe
voeden kan, en zy gewennen by-zonder gelyk een Mes, en staan in ordre gewel aan die gene, die hen eeten geven.
schikt. Het gansch lyf isdicht metpluiZyn stem is zagt en beweeglyk, roe- men bezet.

pende , hoewel zelden, owik, owik, en
De pooten tot aan het uiterste der teedat wel met een gemengde stem van een nen zyn ontrent een voet lang, zeervast
Biggetje, en van een Endvogel; dog in hegt, en Loodverwig. Het benedenste
deel
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Men heeft hem in deze Gewesten maar

deel der pooten is in vier teenen verdeeld,
die met een dik vel aan een hangen , en

zeer weinig, te weten, op de Kust van

aan welker einden korte stompe klaeu-

Hitoe, en ontrent de Pas-Baguwala, ge¬

wen zyn.

Over al , daar men aan’t lyf van die
Vogel drukt , kraakt het als of 'er eeni-

zien, daar de Inlanders ’er verbaast over

stonden, niet zynde gewoon zoo groote

Vogels te vernemen.

ge wind ingesloten was. Hy isvollang-

Zy zetteden zig op hooge Boomen
agtige Luizen. Van zynen zak tot het neer , van waar ’er eenige geschoten
Intestinum Jejunum is een doorgaande wierden. Ook is 'er ontrent Bonoa een

wyde pyp , waar van het onderste een

evendig gevangen, en aan ’t Kasteel hier

dikke worst gelykt , van binnen rimpe¬

gebragt; dog men kon hem doe nietop-

lig, en vol ployen zynde, dat dezes Vo-

kweeken ; hoewel men ’t naderhand een

gels Maag zyn wil.
Ik heb ’er geen Visschen in gevon

andren gedaan heeft ; dog die pikte zich
zelve in de borst, dat hy 'er van stierf-

den; maar wel stukken van scheipen, en

Zy werden op Baravia nu en dan wel

eenige geele Beestkens. De andre inge-

op de Markt gebragt, en verkogt om te
eeten, even als men hier te Lande de

wanden hadden ook iet byzonders: want

de lever was groot, en bestond maar uit

Deenen, of wilde Zwaanen, Krop-Gan-

eene lap, zynde ook kleen van long, en

zen , enz: wel doet.

milt, en hebbende een dubble blinde
darm.

Op Sumatra’s West-Kust, en op Ma¬
lakka, vallen zy by troppen op de Zan-

De strot verdeeld zich by ’t hert in dige en vlakke stranden ; dog die vallen
twee kleene klootjens.

Aan ’t einde van de zak begind de
strot, of de lucht-pyp, die aldaar gesloten werd met een spbincter, en een lap

op dat er geen Water inkome, wanneer
hy de zak vuld.

Zyn stem is gemengd, ten deele, als
die van een Ezel (waar na hy zyn naam

wat graeuwer van couleur, als die men
hier ziet.

Onder de Vogelen, in Amboina be- De Jaar
kend, is de Jaar-Vogel mede een van de Vogel.
voornaamste

Deze is van groote als een kleenen A¬
rend, Kiekendief, ofte Gans.

Het Manneken ’er af, (’t geen wy

In Prent

in ’t Griekx van Ovoxeèræaos draagd) en

hier by de Letter P. vertoonen,) is licht-vertoont.

ten deele als die van een Verken , dat

bruin aan den hals en borst, en verder

twee lieve Musicale stemmekens zyn ;

over ’t geheel lyf zwart, met een groene

weerschyn op de vlerken. De staart is
die zig redelyk wel laten hoorenAls het regend, sperd hy den bek wyd wit, van zes lange en gelyke vederen geopen , en laat 'er den Regen inloo- maalt , die aan de kanten zwart-agtig
pen , een tecken , dat hy ’t van binner zyn, en die hy op, of na om hoog, gevry heet heeft.

Het schynd byna de zelve Vogel te

lyk een Exter draagt.
De pooten zyn kort, zeer sterk, al

vry dik, en de boven-helft met pluimen
Pellikaan genaamd werd, en die zyn bedekt, en aan de klaeuw verneemd men
vier lange teenen , waar van ’er drie
naam na ’t uitbraken draagd , alzoo zy
beide gewoon zyn haar ingeslokte kost, voorwaards staan , met stompe groote
zyn, die Levit. xi: 18 my kaat, of den

Visschen, enz: , weer uit te braken, om
er , 200 Plinius Lib. 10. Cap. 40., en

Aristot: Lib 9. Cap. 10. Hlist: Animal-zegt.

klaeuwen voorzien zynde, onder welke
drie, de middelste, de langste, en de agterste, wel de breedste is.

Deze Vogel is groot van kop, en aan
de oog-schellen heeft hy tegen de geHy valt veel op ’t Eiland Java, en woonte van andre Vogels, lange, styve.

het zuiverste dan weer van op te eeten,

en ’t onzuivere te laten leggen.

wel meest op des zelfs Zuid-zyde, ontrent de uitgangen der groote Rievieren.

en ydele hairen of winkbraeuwen. Rondom den oog-appel heeft hy ook een roo-

Hy werd ook wel op de binnen-Kust,

de kring, en onder aan de keel een groo-

en ontrent Gressic gevonden, zwemmen-

te kaale rood-agtige plek.
Het zeldzaamste, en opmerkensweer-

de aldaar in de Rievieren met een geopende bek, en dat om ’er de lleent

Vischkens, Garneelen , Slekken, enz:,

digste aan dezen Vogel is zyn bek, die
tegens den aard van andre Vogels, en

in te vangen ; en om dit Visch-Roo- ook in opzigt van zyn eygen groote, zeer
ven haaten hem de Javaanen. Hy valt groot, en wonderlyk geteekend is, en
over-al tusschen de Zuid-kant van Java diens zwaarte men zeggen zou, dat hem
en tusschen 't Zuid- Land, van waar hy

lastig vallen moest ; dog hy bestaat uit

dan met de langdurige Zuid- Oosten en een licht voos been. Zy is ontrent 9
Zuiden- Wind , zomtyds na dezc Eilan

2 10 duimen lang, en een weinig ge-

den over komt, konnende zeer hoog in kromd , zoo dat den bek alleen de helft

de Lugt, en weer laag, zoo als hy wil, van zyn lyf (buiten de staart) uitmaakt;
vliegen.
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zynde aan de meeste dezer Vogels de

den van wilde Calabassen, die Appel-rond

kanten vol schaaren , bleek van verwe ;

en van buiten rood zyn.

dog ontrent het hoofd wat bruin. De

Men vind ook wel heele Canari-Noc-

bovenste bek is dubbel, en als van twee

deelen gemaakt, waar van ’t onderste
eygentlyk den bek is. Boven de zelve

ten met bolster met al, Mannekens Nooten, en andre zoorten van Palala’s daar in.
Deze Vogel valt in de groote wildernissen, in de hoogste Bosschen, en in zeer

ziet men een zeldzamen uitwasch, dat aar
de jonge Jaar- Vogels anders niet, dar eenzame plaatzen van de Eilanden Ceram
een bult, is, zynde van een dun been en Amboina, als ook in de andre omleggemaakt. Deze bult zet alle Jaar een gende Eilanden, zelf tot in de Moluccos
nieuwe halve kring aan, die met keepen toe. Daar valt 'er ook een met een dubvan malkandren zoodanig onderscheiden ble bek op Celebes, en een kleene op Suis, dat men daar aan des Vogels ouder

matra, (van welke hier na) en de Toekan
van Brazil; dog de Ambonsche is ( weiniJaar-Vogel (om dat hy, als de Koeijen; ge uitgezonderd) de grootste en zeldzyn Jaaren daar teekend) genaamd werd zaamste van allen. Deze Nesteld geMen ziet daar gemeenelyk zeven ker
meenelyk op zeer hooge Boomen , die
ven , en men geloofd ook, dat hy zoc van binnen hol zyn, of welker breede
dom gewaar, gelyk hy daar na ook den

veel Jaaren leefd; hoewel ik 'er gezien heb.

takken zoo door malkanderen loopen
dat hy zyn Nest ’er gemakkelyk op ma¬

die wel elf Jaaren oud geworden zyn, ge

lyk men dat aan hare kerven ook zien kon. ken kan , dat hy gewoon is uit dorre
Daar zyn ’er, die willen , dat de gan-

slegte Ryskens te doen

sche bek wel vol kerven, en dat die dan

ook zoo krom groeid, dat de Vogel
niet meer konnende eeten , dan van hon-

ger sterft; dog dit geloove ik niet, en
heb daar ook noit een voorbeeld van ge

zien; nog lieden gesproken, die iet diergelyks gezien hebben.

Het Wyfken verschild van ’t Manneken alleen daar in, dat het wat korter en
gedrongener van lyf, aan den hals niet

bruin, maar zwart over ’t geheel lyf
met een groene weerschyn is. Ook is

de bek bleeker, ontrent de kop niet
bruin, en de vederen over des zelfs gansch
lyf staan wat wild en verward.

De Vogel is mager, en zeer licht van

Wanneer 'er

veel by een in eenig Bosch woonen
maken zy een vervaarlyk geschreeuw
als zy by malkandren komen, behalven

het sterk gedruisch, dat zy met haar vliegen maken.

Als de tyd komt, dat het Wyfken Eyeren leggen zal, trekt het Manneken ’t Wyfken de meeste en dunste

veederen uit de vlerken, die tot een Koy
voor de toekomende jongen moeten dienen , waar door ’t Wyfken dan , tot

vliegen onbekwaam zynde , t'Huis blyven , de Eyeren uitbroeden, en de jongen opvoeden moet. In die tyd lyden
zy egter geen gebrek, alzoo 't Manne-

ken in die tyd zyn Wyfken van alles ver-

lichaam, zynde het daarom vry meer
zorgd, veel Kanari-Nooten, en de vrugdan wel anders te verwonderen , hoe hy ten van de Palala Boerong met hoeden

met dien langen bek nog zoo wel vliegen vol in ’t Nest brengende. Na die kraam
kan, het welk zullende doen, maakt
van twee a drie Maanden krygt het Wyfhy een groot gedruis , ’t geen hy door
ken weer vederen te gelyk met de jonzyn groote vlerken , en door zyne groo-

gen, en dan vliegen zy te zamen uit.
De listige, en des kundige Inlanders,
zonder merg, dog vol kraak-beenderen,
wetende , dat zoo een broedende Vogel
en schuins-loopende opene afscheidzels

te pooten (hoewel die hol, en by na

onbekwaam is, om te vliegen , gaan by
zyn) veroorzaakt. Op de langste pyf zulke Boomen, waar op zy vermoeden,
der vleugels staan zeven wratjens, zynde dat 'er een zit en broed , kloppen onder
half doorschynende.

Des zelfs ingewand is aldus gesteld:

tegen de holle stam, waar door de Moer
verschrikt, en de vlugt wil nemen; maar

Hy is groot van hert, dat in drie Kaalzoo zy niet vliegen kan, en aam-agtig
merkens verdeeld is. Zyn lever is zeer
van het broeden is, valt zy van boven
droog, en bestaat uit twee lobben, zon neder, en werd gevangen

der gal-blaasje. Zyn maag legt, tegen
Gemeenelyk heeft dit Wyfken twee
de gewoonte van andere Vogels, in de jongen, die, als zy reeds zoo groot
onderste buik, ’t geen als een tegen-wigt als een Hoen zyn, nog kaal, en zonder

van zyn zwaare kop en bek schync
gemaakt te zyn. In eenige magen vind

men geele ronde Beesjens van de Varinga
Grossularia (een zoort van Waringin-Boo¬
men, of de Pruimkens van de groote Waringin-Boom, de korrels van de Gamoetc

of Zaguweers-Boom, ook de platte Zaa

vederen, uit het Nest van den Inlander
gebragt werden, schreeuwende niet weinig, jekke, jekke.

De oude slokken de heele Kanari-

Nooten wel met bolster en al in; dog
als ’er den bolster af verteerd is , geven
zy de Noot of de Kanari- Noot zyn schelp
weer
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dicht aan de kop heeft hy 2 a 3 ker-

meinen) in stukken te byten.

ven , gelyk de Ambonsche, die schuins

Deze Vogels zyn '’t ook, die allerhan-

oopen. De oogen zyn groot, en zwart,

de Specery-Boomen, als Nooten-Mus-

van binnen met een roode kring, en aan

schaten, en Moernagels, mitsgaders alle

de oogen-leden zwarte, styve, en ydele

Boomen, welker vrugten een harde kor-

hairen hebbende. Naast aan de oogen is
hy kaal en zwart. Daar nevens heeft hy

rel hebben, in ’t wild voortplanten

wanneer zy de korrels zelfs door de af-

gang weder geheel later vallen , die dan

twee groote oor-gaten. Onder aan de
keel is hy ook zwart en kaal , wel een

veel beter, als wanneer zy anders geplant

hand breed verre. De gansche hals is Ca-

werden, opkomen.

stanie-bruin ; dog de Aimbonsche trekt

Het is een domme bange Vogel, en
zoodanig gewoon in ’t wild te leven

daar meer na den rossen.

dat hy niet wel by menschen op te voeden, of tam te maken is, zullende eerst

bleeker, geel, of vuil-wit ; de kam is
als die der vorige; dog kleener, en witagtig, met de zelve keepen als 't Manne-

zeer lang honger lyden , eer hy de spys

Den bek van ’t Wyfken is korter en

of vrugten, die men hem voorzet, eeten

ken. De bek van ’t Wyfken werd in

zal, Ook schreet hy vervaarlyk in die

riemen gesneden , en tot armbandekens

tusschen-tyd.

gevlogten voor de kinderen. Uit de kam

Zy werden ook nu en dan van de Jagers wel geschoten, en die maar 3 4
jaaren oud zyn, houd men goed tot spys
te wezen , hoewel ’er aan de zelve wei-

na de Manadosche gelykende.

In Brazil valt een Vogel, Toekan genaamd, die wel wat na de Jaar- Vogel

waarom zy zoo een Vogel nog wel een

bereiden gaan. Die 6 27 Jaren oud zyn,
deugen niet om ze te eeten , ten waar
men die een nacht in de aarde begraaft.

Als deze Vogel merkt, dat zyn einde

genaakt, en hem de kop, door al de
leerven op den bek, te zwaar werd, dan
vliegd hy, vergezelschapt van eenige andre Vogels van zyn zoort, na ’t hooo

ver-afgelegen Gebergte, daar hy een
Watervlietje zoekt, dat met gedruis afloopt, waar in hy al ster-oogende zitten
blyft , tot dat hy zoo zagtkens sterft,
waar na zyn mergezellen weer wegvlie-

met een groote bek , die gansch niet na

de gelykmatigheid van dezes Vogels lyf
geschikt, en die van buiten geel, en van
binnen licht-rood is.

In Negros-Land valt mede een Vogel,
die zeer veel na de Jaar-Vogel gelykt, en
by hen Fonso genaamd werd
Hier valt ook een Schaar-Vogel , by De
Zee-Rave, zoo groot als een middelbare gel.

ren, zien deze Schaar-Vogels veel, hoe¬
wel van verre meest.

Des zelve is lang van vleugels in opzigt van zyn lichaam, de welke, uitgebreid zynde , by na een vadem beslaan,

van Banda, op ’t onbewoond Vogel-Ey-

schoon (dat te verwonderen is) de langfte

land, waar op men byna allerley Vogels

slag- vederen daarom niet boven ander

len vallen.

Op Celebes Oost-kust, en op Manado
valt een Jaar-Vogel, die zy, op zyn Celebisch; Aloe, of Dubbel-bck, noemen.

Deze is wat grooter dan de Ambonsche,
en ontrent de bek wat verschillende , al200 die van een Manneken van 9 tot 12

duimen lang is , verder even eens als de
Ambonsche, doyergeel van verwe zynde,

dog boven op, in de plaats der kerven in
de Ambonsche, ziet men een uitwasch

als een dubble bek , vyf duimen lang

drie duimen hoog, en boven wat plat
zonder keepen, maar in delengte wat ge-

T2.

den Inlander Talan genaamd, zynde een lan-ve¬

vieren, meest van Ceram, hoewel nu en

heeft , die in deze en de Molukze Eilan-

Manao

heeft, zynde aan de borst hoog-geel.

Het vordere lyf is zwart of donker-graeuw,

Arend, of wat kleener. Die op Zee vaa-

Men vind dezen Vogel ook in 't Zuiden

De Cele-

gelykt ; dog die vael kleener, en meer
overeenkomst dan deze met een Exter

zyn geraamte ontrent de afrollende Rie-

boin4.

bische of

van dien.

gen ; en gemeenelyk vind men daarom

dan ook wel by die van ’t Eiland Am-

Vogel.

Op Samaira vallen ook Jaar- Vogels ;
Andre
dog kleener als de Ambonsche, en meer zoorter.

nig vleesch, en dat nog al vry dradig is,
nacht eerst wat ophangen, eer zy hem

sche Jaar-

van ’t Manneken maken zy lepels.

halve voet lang zyn, dat de vleugels lang
en smal maakt.

Den bek is vier duimen lang, blaeuwagtig, recht, en alleen voor aan als een

haak omgekromt. Het boven- deel van
deze bek is als van drie lange stukken te
zamen gezet, en besluit in zig de onder-

ste helft, welkers kanten zoo scherp
als een mes zyn. Van binnen is de bo-

ven-bek gevorend, en roodagtig, de
tong kort, en vast gegroeid.

De oogen zyn zwart en vuil. Onder
de keel is 'er een langwerpige, kaale
en bloed-roode plek , verbeeldende als
een wamme of kwabbe.

vorend kraakebeenig , bruin-rood, en

De verdre deelen van’t lichaam zyn

binnen hol. Onder deze dubble bek,

zwart, aan den hals en rug kool-zwart;
n
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en de smalle vlerken zyn wel mede uit schubagtig, die met vier lange teenen,
den zwarte, dog graeuw-agtig, en de waar aan zich zwarte klaeuwen vertooslag- vederen zwart. Aan de agter-buil

nen, voorzien zyn.

De oogen van deze Vogel zyn wit-aggrooter, dan in de andre. De borst is tig, als Visschen-oogen, en men kan
dik en vleesch-agtig, als of zy met kuf- ook door beide zyne neusgaten henen
fenties gevuld was. Alle de pluimen2 zien. Hy heeft een gedaante, die wel
dog meest aan de kop en hals, eindigen wat na die van een Arend, en ook wel

ziet men eenige wittigheid, in de eene

in een smalle spits, en staan verwerd.

De staart, zynde ’t raarste aan deze
Vogel, is lang, zwart, en in tween ge-

spleten, gelyk men aan de Visschen ziet,
of als een schaar van gedaante, die hy ,
zoo als hy wil, vernaeuwen en verwyden
kan.

De pooten zyn zeer kort, en schuilen
meest onder zyn pluimen , waar aan vier
magere , dunne, en schobagtige teenen
met korte en onschadelyke klaeuwen

zyn, hangende die teenen met een dun
vellcken aan een ; dog egter zoo verre
niet, als wel andre plat-voetige waterVoges

Onder de huid is hy rykelyk met geel
vet bezet, gelyk hy dat ook aan zyn inwanden heeft, waar in men een groot
gal-blaasje vind.

Clusius rekend deze Vogel onder de Zee

wat na die van een Gier gelykt, hoewel

hy noit op eenig dood aas aanvalt; maar
alleen van den roof der Visschen leefd
Hy heeft een heldre, doorslaande
stem , gelyk de meeste Roof- Vogels

en die men van zeer verre, als zy boven
in de lucht tegen malkanderen vechten

hooren , schoon men die naeuwlyks zien
kan.

Hy maakt zyn Nest niet verre van
Strand ; dog op steile ontoegankelyke
Rotzen, Barre Voorgebergten, en op
hooge uitgebreide Boomen, daar ontrent
staande , levende meest van ’t aas der
Visschen, die ly al van verre gewaar

verd , alzoo by ongemeen snel van gezicht is, en daar hy in een oogenblik
wect na toe te schieten , verlatende zyn

proy op geen geschreeuw der Menschen,
al zou hy ’er maar een stuk of een brol-

Ravens, en andere onder de Catarrhactas. van wegdragen.

Hy houd zich meest om hoog in de
lucht, voornamelyk op Zee. Waar

Hy aast ook op kleene Coescoesen
Rotten , Muizen, en Slangen, zynde
alles byna zyn gading. By grooten hon-

hy Nesteld , weet niemand, alzoo men
gers-nood valt hy ook wel op de Kiekens
hen noit op eenig geboomte ziet; hoe
wel zommige meinen , dat zy zich op aan; maar anders verschoond hy de Vodeze en geene onbewoonde Eilanden gels
Geen Keerel, hoe sterk ook, zou
houden.
Zy aazen op zekeren tyd van ’t Jaar or

hem in zyn Nest duiven aandoen , alzoo

de kleene Vischkens, Oeloepoa genaamd,

hy in staat, en zoo sterk is, dat hy hem

en zyn zoo wel gevallig door de Vifschers

van boven neder zou weten te stooten,

van die Vischkens gekregen; hoewel dit en daar van daan te slaan. Nogtans zyn
er Inlanders, die, om zyn Nest zeker-

zelden gebeurd; dog men kanze niet opvoeden, al krygt men die levend : want

De Zee
Arend

der te verstooren, de Boom, waar op

hy kan kwalyk zitten , om de teerheid

hy Nesteld, omkappen, en dat wel, om

van zyn pooten onder zyn groot lichaam.

zekere zeldzame steen, die men zegt dat

Men heeft hier ook een zoort van A¬

zomtyds in die Vogel valt, en die zeer

renden, of den Zee-Arend, die 'er egter goed is, om den arbeid der Barende
verscheide, of wel driederley zyn.
De gemeenste en de grootste, Jappa

Vrouwen te vergemakkelyken, te bekomen , tot welk einde men wil , dat

genaamd , is meest graeuw, en zoo
groot, als een Gans, zeer leelyk , en
wild van aanzien. Zyn bek is recht

die Vogel deze steen in zyn Nest brengt.

sterk, en zwart-agtig, waar van het

zwarter , dan de vorige , is, en op de

boven- deel aan ’t voor-einde krom als

rug weinig witte gespikkelde plekken

Daar is nog een andre zoort van deze Een
Zee-Arenden , die over ’t gansch lyf tweede

een haak, dog 't onderste recht is. De- heeft. Des zelfs kop is uit den geelen en
ze Vogel is zeer fel van gezicht, plat, graeuwen , waar onder weinig wit geen wit-agtig van kop, hoog-graeuw van mengd is. De buik en schenkels zyn leververwig, en na den geelen trekkenrug, en lever-verwig van buik.
De vleugels zyn zeer lang, en sterk, de. De bek is aan het bovendeel bul-

bedekkende by na den buik, en de zelve
zyn uit den graeuwen en zwarten ge
mengd.

De staart is kort, van zwarte en witte

vederen. De pooten zyn zeer sterk er

vast, wel een vinger dik, ruig, en als

tig, byna als aan een KiekendiefDe oogen zyn levendig; dog zoo wir
niet, als aan de vorige-

De vlerken van ’t een tot ’t ander eynde beslaan ten naasten by een vadem van
een man.
D-
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De vorige is zeer kwaad van reuk; dog steen bekomen, en die zelf in de kop van
deze niet.

Van binnen had hy een groot hert,

zoo een Vogel gevonden had, droeg die
zedert tot een Adjimat, of een middel om

dat meest dwers na de regter zyde lag alle ongelukken van hem af te keeren,
De mage was niet groot, en velagrig en voor al, als hy ten Oorlog ging, by
De armen waren ook dun. Men vonc

zich, verbeeldende zich nu in alles ge-

geen ballekens in een Manneken ; maar lukkig te zullen zyn; dog hy stierf al
zoo wel, als de andre, en als de vinder
wel klontjes, na nieren gelykendc.
Nos is hier een derde zoort van Zeevan zoo een steen dood is, dan heeft hy
Arenden , die van zyn bek tot het uiter-

geen kracht meer om iemand hard, on-

kwetsbaar, of gelukkig (immers zoo de
Des zelfs bek is korter, en breeder , dwaze Inlanders gelooven) te maken.
Daar zyn ook van deze steenen in ’t
dan de eerste. Ontrent de neusgaten
ste van de steert vier spannen lang is.

Een der
de zoort.

heeft hy hairkens. Ook zyn de oogen

Nest dezes Arends , ter groote van een

mispel, gevonden, dog de zelve waren
bultig en slim, eenigzins na vuil lvoir
De kop is gekruld met aardverwige gelykende, en ook als vol gaatjens, dog
vederen. Ook is hy van hals als de eer- zwaarder en kouder, als lvoir. Beyde
ste. De gansche hals en rug zyn don- deze Steenen vuurden ’s nachts niet; dog
zo Vischagtig niet, als die van de eerste,

en om de zelve loopt een geele kring

ker-graeuw, na’t zwart trekkendc. De kookten in Limoen-zap.
Op de laatste witte Arends-steen wapluimen aan de kop zyn van onder witagtig De vlckken zyn wat lichter ren ook die vlckken , waar van ’er twee
graeuw; dog de slagvederen zwartagtig

tegen malkandren over stonden, en be-

gelyk ook de breedste vederen in de halven de zelve nog een witte vlck met
eenige aderkens , die ’er door liepen.
staart zoo zyn
De buik is bruin, en onder de plui- Vermits men nu diergelyke steenen wel
men heeft hy een digte en witte wolag- in ’t hout, en in Boomen, ontdekt heeft,

tigheid, die vast aan de huid gehegt is
De schenkels, en pooten zyn met brui-

ne vederen aan ’t begin der klaeuwen be-

zou deze Arend die wel van daar na

zyn Nest konnen gevoerd hebben, gelyk zy nu en dan ook zoo wel stukken

kleed. De vlerken zyn ook ronder, als Berg-Kristal derwaards brengen.
Hier valt ook een zoort van Valken ,
aan de eerste zoort, die Kiappa by den
De Hoe¬
Inlander genaamd werd; dog dezelve zyn die de Inlanders Hoezea noemen, en die
zea , een
ook zeer breed. De pooten zyn witag- anderhalve voet lang zyn. Zy hebben zoortvan
tig, en geschubt, in vier zeer lange een groote, sterke, en zwartagtige kop, Vaken.
teenen verdeeld , waar van de agter
ste langer is , dan de andre. Aan de
linker poot draagt hy de klaeuwen gesloten, die zelf aan een dooden niet op te
breken zyn.

een bek, die wat kromagtig, zagt en
boven de kop licht-geel is. De Nek isuit
den graeuwen, wat na den witten trekken-

de, ook is de buik wit : De rug, en
vlerken, zyn graeuw, met eenige bree-

Byna al de pluimen aan den hals, rug, ke gecle plekken ; dog ’t uiterste der
en buik, loopen spits toe. Het agterste slagvederen is wit, gelyk ’t ook zoo aan
van de pooten is eenigzins kaal, dewyl de staart is, die uit thien breede vederen

bestaat, waar van de agt onderste gewaDe maag van zoo een vond ik opge- terd zyn. De pluimen aan den buik zyn

hy daar op rust, als hy slaapt.

vuld met vederen en beenen van andre dicht en zacht.

Vogels. Daar was in den zelven geen

De pooten zyn ook met diergelyke be-

gal, diens blaasje mogelyk wel door den dekt, en aan de agterkant al mede wat
Hagel , waar mede hy geschoten wierd, gewaterd. Hy heeft vier lange teenen,
verpletterd is. Des zelfs hert was groot, waar van ’er twee voorwaards staan , en
lag meest aan de rechter zyde, en hy een aan weder zyden zich uitwaards verhadde twee kennelyke witte ballekens toond, zynde van lange zwarte klaeuwen
Het scheen wel een van die zwarte Aren-

den , die de Maleijers Lang noemen, te
zyn.

In de kopvan dezen Vogel, of wel boven op , verneemd men zomtyds een

knobbel, waar in men een steen vind

voorzien.

De Hitoeësen noemen hem Hoerea

om dat hy gemeenelyk dit ook zoo uitroept.

Zy eeten de Besien van de Waringa

Grossularia, die kleene geele vrugtkens

ter groote van een Duiven-ey, vol klee- draagt.
De Mannekens hebben roodagtige balne gaatjes, ofkuiltjens, vanbruine, rosse, en witagtige plekken gespikkeld, en lckens. Zy onthouden zich op hooge
verder byna wel na een Hollandsche knik¬ Boomen, zitten meest overeind, hebben
ker gelykende; maar zoo hardniet. Ze- een zeer klare stem, en als zy met den

ker Orang Kaja van Hitoe, die zoo een Kiekendief, Manehi, of met den SperIII. DEEL.
wer
9
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wer vegten, maken zy zulken ge- tugeezen eerst op Gisolo, gelyk ook de

raas, als of ’er eenige Honden tegen daar naby gelegene Papcesche Eilanden ,
malkandren blaften. Zy rooven geen en op Nova Guinea, gevonden, droeg by
Hoenderen, gelyk de Kiekendiergewoon hen de naam van Passaro de Sol, dat is,
is te doen, maar blyven meest op de Zonne-Vogel, dog de Ternataanen noemen
die in hunne Taal Manoeco Dewata, (waar

hooge Boomen.
De Kie-

ken-dief.

De Amboineesen geven de naam van
Manchi (zynde een zoort van Kiekendie

van andre Manucodiata gemaakt hebben)
dat de Vogel der Goden beteekend.

Men maakte de Menschen in die tyden

ven) aan driederley Vogels.
De eerste zoort, zynde een kleene

wys , dat deze Vogel geen pooten had,

Roof-Vogel, van groote als een gemeene Kiekendief, graeuw van rug, en wit

waar van de ervarenheid het tegendeel
nu leerd. Men voegde daar by , dat hy

en zwart gewaterd van borst, en buik

altyd in de lucht zweefde , van de zelve

De vlerken en de staart waren zwartag-

leefde , en noit op aarde gezien wierd ;
dog die van Aroe, die Jaarlyks in Bande

tig met witte plekken gemengeld.
Zyn bek was recht, hy was kort van komen, hebben ons geleerd, dat dit verpooten, en die waren van ssappe klaeu- dichtzelen van onkundige lieden zyn
wen voorzien.

En tiree-

Daar is nog een tweede zoort dezer

van Ma-

nen.

Valk gelykt , hebbende een kromme
pek, die voor aan zwart, en agter don-

Dat de oude Portugeesen, en de Menschen in de eerste tyden, er dit, of iets

ker-geel is. Deze is snel en scherp van
gezicht, en heeft een licht-roode kring

diergelyks, van zeiden , is nog eenigzins
in te schikken; om dat her veel zaaken;

rondom zyn oogen , geele oogen-leden,

die dit zoo deden schynen , voorkwaa-

en heeft aan den voorste hoek der zelve een

men ; dog in deze tyden behoord men be-

dwars-vellcken , dat hy over ’t gehee

ter te weten.

halen kan.

Dat zy gehouden wierden zonder poo-

De kop, nek, rug, en staart , waren

ten te zyn , kwam daar van daan , om

donker-asch-graeuw, gelyk loog asche.
De onderste hals en buik is licht bruin-

dat zy die van de Inlanders altyd zoo Frc-

Hy is sterk van pooten , die met vier

tegen het verderf te bewaren, en om dat

vaste klaeuwen voorzien zyn.

Zy zyn nu en dan wel levend gevan-

gen, dog wegens hare wildheid niet wel
op te brengen ; Hoewel zy geweldig na
Kickens haaken. Zy zyn zeer fyn van
stem , die by na als die van een Muis is.
Daar is nog een derde zoort, die wat
Een der¬
de zoort.

len hebben, dat zy dezen Vogel ken-

Manehi’s, die zeer wel na een kleene

de zoort

nehis

die nogtans geerne de naam zouden wil-

gen , ’t geen zy deden, om den Vogel
de Mooren, die deze Vogel op hunne Helmetten tot cieraad gebrailien , de zelve

zoo begeeren te hebben, om dat de poo-

ten hen daar toe in de weg, en hinderlyk zyn , gelyk ze ook door de zeive,

of voor hen, meest of ingekogt, of door
hen gebruikt wierden , dat nog de da-

trooter als een Duif, dik, en voor wat

gelykze ervarentheid ons dit leerd in hun-

krom van bek is, hebbende een fraey ge-

ne openbare Spiegel-gevegten, en scher-

spikkelde hals, rug, en vlerken , ten mutzeringen , waar in zy met de zeldeelen kool-zwart, en ten deelen hoog- ve gewoon zyn te verschynen. Om dit
geel gemengeld, hoewel ’t geel meest in oude gevoelen nu tegen te gaan , dat
vlekken beslaat.

De pluimen aan den buik en pooten
zyn donker geel, met ydele smalle en

zwarte wateringen onderscheiden. De

zy geen pooten zouden hebben , 200
hebben de Aroeezen nu zedert 70 a0

aaren herwaards de pooten daar aangelaten, en de onkundige Wereld hier van

pooten zyn kort en dik , hebbende vier

beter onderricht. Ook heeft Antoni Pi-

sterke vaste klaeuwen. De steert is zeer

gafet Greysgezel van den vermaarden Zee-

lang, bestaande uit vier pennen, die zwart

Held Ferdinand Magellaan) al ontrent

en geel, als t verder lyf , gespikkeld Ao. 1525. als een oog-getuige de Wereld
zyn.

De oogen zyn vuurig, en glimmen
sterk, gelyk in de Valken. Ly aazen
sterk op Kiekens, en andre jonge Vogels.
Deze twee laatste zoorten zyn de rechte

gel.

sterk tegengesproken hebben. Carolus
Clusius (schoon hy dezen Vogel zoo zelf
nict zag) getuigd egter in zyn Anctarium

naam van Manchi bekend; dog de eerste

ad Libros Exoticns Cap. 1., dat 'er Ao

zen.

dys-Vo¬

echter veel Schryvers na zyn tyd (Gesneçus , Aldrovandus, en meer andre) nog

Kieken-dieven , by den Inlander met de

schynd een Vogel op zich zelven te we¬
De Para-

van deze waarheid verzekerd , ’t geen

Een van de zeldzaamste Vogels, hier
bekend, is de Paradys-Vogel

Deze voor 17 218 jaaren door de Por-

1605. 200 een met pooten te Amsterdam

te zien geweest, en openbaar verkogt
is. Egter zyn ’er nog lang naderhand
veel Schryvers als Francisco Herman-

des , Euzeb: Nierenberg, en meer andre,
die
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bck heeft, die bleek van verw is. In-

dien deze bek ’er niet aan was, zou
De Portugeesen geloofden ook, (als men dit voor geen Vogel, maar voor
een gevolg van ’t eerste, dat zy geen poo¬ een vederbos aanzien. Op de kop, en
ten hadden) te lichter, om dat deze Vo¬ in de nek, is hy Citroen-geel, omtrent
weest.

gels altyd in de lucht zweefden, en noii

den oogen die zeer kleen zyn) zwart, aan

levendig op de aarde kwamen, te meer. den hals hoog-groen als een smaragd , en
om dat de Inlanders hen die altyd dood, daarbeneven zoo zagt als Fluweel, en

en noit 'er een levendig te koop brag
ten.

zeer glimmend, of glanzig

De borst is zwart, of Wolfs geel, en

Nu is 't ook waar, dat zy zich meeft al mede als Fluweel zoo zacht. De
in de lucht ophouden, en zelden op hoo- vlerken zyn redelyk groot, en Kastanie
ge Boomen zich nederzetten, zynde niei bruin, met harde slag-vederen, gelyk
in staat , wegens de gesteltenis van hare die der Duiven. Het achter-lyf bestaat
vederen, en pluimen, zich zelven, wan- uit veel lange en rechte pluimen, uit

neer zy door deze of gene sterke wind den licht-bruinen, en geelen gemengdic hen van agteren overvalt, eens tegen den, en aan wederzyden met dunne hairde grond gesmeten zyn, weder op te hef- kens , gelyk de pluimen van de S-ruisVogel, bezet. Deze pluimen spreid hy
fen, of weer na boven toe te vliegen.
Als men nu deze Vogel al levendig

in’t rond uit, als hy vliegt, waar door

gevangen heeft, is men niet in staat hy op de lucht als dryft, konnende
om die op te voeden , ten deelen , om zich dus zeer lang op de zelve ophouden.
dat men zyn aas of spys niet kend
Aan weder zyden van zyn buik staan
ten deelen, om dat hy by uitnemendheid
wild, en zoo fel in ’t byten is , dat men korter dog andre en styver pluimen ,
hem niet wel genaken kan , waarom de die dicht gesloten als twee bossen, schoon

Inlanders de zelve maar ten eersten dood

Goud-geel, en blinkende zyn. Op den

saan.

rug uit het ftuit-been ontspringen twee

Egter heeft men in een Boekje, Deli- andre zwarte en styve draden, die ter
plaats, daar zy beginnen , te zamen-koJaaren te Padua gedrukt , gelezen, dat men, en die zig van daar verder verdeeer in die tyd te Padua een levendige Pa¬ len, zynde veel langer dan de staart, en
ciae Italicæ genaamd, en over &ampo a oc

radys- Vogel is te zien geweest, dat my

eenigzins ruig, en aan de einden wat hai-

vry wat ongelooflyk voorkomt : want rig. Aan de doode Vogels zyn deze styf,
weten de Aroeësen, die dezen Vogel op en onbuigzaam: maar of zy aan de leven-

hun Land vangen, hem , om de twee

de niet buigzaam, en waar toe zy hem

voornoemde redenen, niet in ’t leven te dienstig zyn , dat is tot nog toe onbe¬
houden, zoo is het niet waarschynelyk, kend. Immers het is niet waarschyne-

dat de Italianen van Padua dit zullen hebben weten te doen.

Van deze Vogels zyn hier zes byzon
dere zoorten, die alle de naam van Para

lyk , dat deze tot paring en verzameling

van ’t Manneken en Wyfken, of dat zy
dienen, om de zelve, als zy hare eyeren
uitbroeden , te zamen te hegten, die de

dys-Vogels dragen, bekend; dog die al Mannekens (zoo zommige voorgeven) op
vry veel van malkanderen verschillen ; haren hollen rug dragen.
Men vind in deze gewesten nog verwaar by wy ool ’t Konings Vogelken
scheide
andre Vogels met diergelyke lanvoegen.
ge pennen in haren staart, die alleen tot

I. De groote Aroeësche Paradys-Vogel.

cieraad dienen, en van de welke zommi-

II. De kleene Papoesche dito

ge gevederd, zommige ongevederd zyn,

III. Twee Paradys-Vogels, die zwart gelyk dat in de Ambonsche Pyl-staaat, de
IV.

zyn.

Ys-Vogel ofte de Sariwan, en ook in

V De witte Paradys-Vogel.

zekere slag van Papoesche Perkiten te

VI. De onbekende zwarte Paradys-

zien is.

Vogel.

VII. En het Konings Vogeltje, da
er mede onder geteld werd.

Van ’t lichaam dezes Vogels kan men
aan de gedroogde niet, dan het vel, zien,
aan ’t welke men nog wel wat droog vet;
maar anders niet, gewaar werd, alzoo al

De groo
fe roc
cche

Paradys
10.

Wat de groote Paradys-Vogel aan- ’t ander vleesch ’er uit gesneden is, om
gaat, deze valt gemeenelyk twee voeten hem tegen het verrotten te bewaren.
lang, en een groote hand breed, zynde
in’t

Hy schynd egter zeer kleen van lyf.

gemeen (zoo als wy die krygen) en niet grooter, als een Meerl, te zyn.

zeer plat gedrukt.

De kop is kleen, na ’t lichaam, aar

De pooten van deze Vogel zyn zeer

leelyk, zynde in vier lange geklaeuwde

welke by een rechten, langen, en harden teenen, byna als die der Roof- Vogels,
Cq2

ver-
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verdeeld. Zy geven een groote misstand

aan die fraeije Vogel

Als nu’t vlccsch 'er uitgehaald is,

drooge Moesson is, uit het nabygelegen
Nova Guinea (haar recht Vaderland) op
hun Land in de wind op komen over-

werd de rug wat hol, en ingebogen on

vliegen, en dat zy daar zoo lang overbly-

trent de nek, waar van daan zommige

ven, tot dat de Oost- of de Regen- Moesson

hebben beginnen te gelooven, dat het

aankomt, op welke tyd zy gewoon zyn

Wyf ken de eyeren in die holle rug van 't weder na haar Land vliegen.
Dit is de reden , dat de Aroewesen ons
Manneken legt , dat loutere beuzelingen
zyn , alzoo dat kuiltje daar toe zeer on- van de Nest, jongen, of van ’t uitbroe¬
bekwaam, behalven dat het Wyfken den dezer Vogels, niets weten te berichten.
ook van zoo een kuiltje voorzien is.
Des zelfs
Naam.

De Ternataanen noemen dezen Vogel
Manoeco Dewata en ook Boerong Pa-

Waar nu op Nova Guinea (dat een zeer
groot Land is ) ’t recht Vaderland dezer

sen noemen hem Manoe Key- Aroe, dat is,

Vogelen zy, zou men , by nader kennis
van dit Land , daar de Bandaneesen, en
Ceram-Lauwers sterk op vaaren, metter

den Vogel van Key, en Aroe, om dat dit

tyd gemakkelyk konnen ontwaaren.

poewa, dat is , den Papoeschen Vogel, en
ook wel Soffoe of Sioffoe. De Amboinee

lieden hem in Bande, en Ambon te koop
brengen.

Die van de Aroeësche Eilanden, welke
65 mylen Beoosten Bandae, tusschen Key

en Nova Guinea leggen) noemen deze
Vogel Fanaan.

Manoeco Dewata of de Vogel der Goden noemen hem de Ternataanen, om dat

Het is zeker, dat hy op't voorste deei

van Nova Guinea , Onin genaamd, niet
valt , welk deel van ’t recht Nova Gui-

nea schynd afgescheiden te zyn; hoewel
’t egter aan een vast is , waar uit men

schynd te mogen gissen, dat hy noit
Noordelyker, dan vier Graden bezuiden
de Linie, komt

de oude Heidenen hunne Goden Devata

Deze Vogels vliegen noit alleen; maar

noemden , een naam , by de Maleijers

altyd met troepen van 30 2 40 by mal-

kandren, gelyk de Spreeuwen. Ook
Wie hem de naam van Paradys-Vogel heeft ieder troep een Koning, of Weggaf, of om wat reden hy die draagd, wyzer , die niet het zoo genaamd Koblykt my tot nog toe niet. Mogelyk nings-Vogelken; maar een zeer schoone

nog zeer wel bekend.

van ’t oud gevoelen dat hy altyd in de veel grooter Vogel, en die veel uitneLucht, en dus dan by de Geesten en Go-

mender van coulcuren, dan de andre, en

Coraal-rood van oogen is.
Deze Koning is, na ’t zeggen der Hun Ko¬
met het Paradys over een te brengen zy,
kan ik niet begrypen , alzoo dat niet in Aroeësen, zwart, met roode vlekken ning
de Lugt, nog om hoog; maar beneden en gewoon altyd vry hooger, dan de anden der Heidenen sweefde ; dog hoe dit

op der Aarde was. En noch slechtei
komt dit uit als men op’t Land ziet, daar

dre Vogelen van zyn troep, te vliegen,
den welken zy ook, om geen reden ter

zich die Vogel onthoud, of daar hy ge

wereld als de sterke wind het hen

vangen werd , dat zeer verre van die
Plaats legt, daar het Paradys geweest is

maar niet belet, niet verlaten zullen.

De Plaats, daar hy valt, is tot nog toe van

Zoo ’t nu gebeurd (gelyk het zoo wel
voorvalt ) dat deze hare Koning door

die gene, die ’er al eenige kennis afhadden.

een zwaren wind, of door eenig ander

kwalyk geoordeeld ’t Eiland groot of geval , tegen de grond geworpen werd,
kleen Key (5o mylen Beoosten Banda ge- vallen zy alle te zamen mede na be¬
legen) of Aroe (een streek Eilanden, nog
15 mylen Oostelyker, en nader aan Nova

Guinca leggende) te zyn.
De reden des zelfs is, om dat die In-

neden, niet willende van daar weer opvliegen , voor dat zy hem zien voor uitvliegen , behalven dat zy ook door t
wonderlyk gestel van hare pluimen zoo

landers Jaarlyks in Banda (een Landvoog- niet konnen, als zy al willen
Hier door gebeurd het wel , dat zoo
dy, daar zy onder staan) komen handelen, en, onder andre Goederen, dan ook een geheele trop gevangen werd , want
de pluimen en vederen van deze Vogel
die Vogels daar mede aanbrengen.
Op Key komt deze Vogel noit; maar zyn zoo gesteld, dat hy onmogelyk voor

wel op de Eilanden van Aroe, dat eenig-

de wind vliegen kan, en altyd genood-

zins mede zyn Vaderland, hoewel hy

zaakt is zig in de wind op te begeven ,
nogtans van daar niet eigentlyk oorspron vermits zyn zagte pluimen anders voor
kelyk is , dog dit staat vast , dat hy ons uit, in stukken wacijen, en hem t’eenedoor geen andre, dan door de Aroeë- maal zoodanig verwerren, dat hy , buiten staat gerakende van zich langer te
sen, aangebragt werd.
Deze Aroeesen verhalen ons, dat de- bestieren , noodzakelyk moet ter nederze Vogels alle Jaar op zekere vaste tyd, storten ; op hoedanigen wyze ( wanneer
hem de wind van agteren overvalt, en

namentlyk in ’t Wester-Saizoen, dat hun

in
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in de vederen zoo waeid) hy meest gevan- een voor een oude Spyker, of een stuk
gen werd.
In’t vliegen maken zy een groot ge-

oud Yzer, krygen.
Onze Schepen, ontrent Nova Guinea

schreeuw even eens als de Spreeuwen; zeilende , hebben die by Moy handzaam
dog harc stem is wat sterker, en wat weder wel by geheele troepen in de
meer na die der Ravens gelykende , en Lucht, tusschen Aroe en dat Land (daar
deze hoord men voor al vry sterk, als zy een Zee van ontrent nog 182 20 mylen
door zoo eer wind van agteren in nooc breed tusschen beiden is) zien vliegen ;
zyn, doorslaan.

De Aroeësen weten de zelve , zoo zy

zeggen, ook wel levendig te vangen :
dog alzoo niemand met de zelve, om

welk Vak zy in korte tyd konnen overzet ten.

Wanneer ’t nu zomtyds gebeurd, dat
zy wegens de te sterken Oosten-wind niet

haar fel byten, en wilden aard, kanom-

weder na haar Vaderland konnen vliegen,

gaan , en men ook haar kost zoo niet

dan vallen hare meest pluimen uit, zoo
dat zy dan niet voort konnen, en genood¬

weet te krygen, of by de hand heeft
slaan zy de zelve, om van alle die

moeite maar bevryd te zyn , ten eerster
dood.

Zoo ras deze Vogels op ’t Land van

Aroe komen overvliegen, onthouden zy
zig, een trop by een , op zeere hooge
Boomen , waar op zy de zelve zien zit-

zaakt zyn te wagten, tot zy weer nieuwe gekregen hebben.

Gelyk een sterke wind van agteren
doodelyk voor hen is, alzoo is ook een

al te iterke wind van voren haar mede
zeer nadeelig, konnende met geen van
die beiden vliegen; maar een matige

ten, om enige roode bezien , die aan de

wind van voren is best voor haar. Zoo

zelve vallen, te ceten , dat waarschyne-

zy nogtans gewaar werden, dat die wind

lyk de roode beziën van de kleen-bladi-

van voren hen wat te sterk werd, vlie-

ge Waringin-Boom zyn. Het gebeurc

gen zy ten eersten recht op tot zoo

ook nu en dan wel; dog zelden , dat 'en

verre , dat zy boven den wind komen,

maar twee a drie by een zitten. Zoo lang

en daar op dan als dryven.

haren Koning daar stil zit, zit ook de

Men kan dezen Vogel in de warme Lan-

geheele trop stil, en zoorasdie opvliegd, den niet lang bewaren : want schoon mer
er gestooten Peper (dat goed is) in
volgen zy hem alle
Om nu deze Vogels te vangen, schie
ten de Inlanders de zelve van beneden met

stroid, bederven zy egter wel. Zoo mede,
al besmeerd men die met Spyk-olie, en

stompe pylkens , en op de allerminste

al stroid men ’er Camfer in. Allerbest is

wonde valt hy ter neder; dog die ’er van

hen nog beter op afgerecht zyn, maken,

t, dat men ze in de Zon wel ter degen
nu en dan eens droogd, die dan met Cam-

eer zy daar komen, kleene groene Huis-

ser bestroid, en ergens in dicht wegsluit,

kens in die Boom , waar in zich pas een

of weg- pakt, mits dat men die egter

Man bergen kan, en die 'er zich in be

zomtyds ook al weer eens in de Zon ver-

geeft, terwyl zy op den dag elders uit- lucht en droogd, en dan al weder zoo
gevlogen zyn. Tegen den avond na Zons behandeld, of in een dicht toegekalkte
ondergang komen zy weer op die Boom, Bamboes bewaard , vernieuwende zomen dan neemd hy ze met zyn pylken zoc

tyds de Camfer eens. Dus kan men ze

wel waar, dat hy 'er altyd eenige van

krygt. Andre bestryken ook wel eenige

goed in Europa brengen, daar zy 't bederf zoo veel niet, als in Oost-Indien ,

takken met Vogel-lym, of Zetten on-

onderworpen zyn.

trent deze bezien eenige strikken , hoe-

wel zy dit meer ontrent het Konings-Vogeltje, en om dat te vangen , in 't werk

Ons volk bewaard die Vogel alleen ,Gebruik
als iets zeldzaams, in hunne Cabinetten van

des zelfs.

Vogels; de Mooren gebruiken den zel

stellen. Zoo deze Vogel in zyn vlerken ven, als pluimagien op hunne helmetten,

getroffen werd, blyft hy nog wel wat ;

dog niet boven 3 a 4 uuren in’t leven.

wanneer zy optrekken of ten Oorlog
gaan, en voor al op hunne Feest-dagen,

Zoo ras zy ’er een gevangen heb- als zy Tsjakalile, of met een Sweerd of
ben , snyden zy hem de pooten af, ha- Spies in de hand (even als in de Pyrichica
len ’er het ingewand uit, en droogen Saltatio der ouden/ als voorvechterssprinhem dan eenige dagen in de Zon. Andre

gen, danssen, en gelyk als een Spiegel¬

gevecht aanrechten zullen. Ook binden
inpakken, met Swavel, pakken die dan zy wel zoo een- Vogel geheel, of een
tusschen twee plankjes in, en hangen die deel des zelfs, aan den rug van hun Swaard;
in hunne Rook-huiskens op, tot dat zy hoewel de Aroeësche daar toe vry wat

berooken hem , eenige dagen voor het

die na Banda mede nemen , daar zy een

te groot, en daar toe zoo bekwaam niet,

halve Rykxdaalder, en zomtyds ook wel

als wel de Papoesche, of Molukze is; dog

een heele (als ’er weinig zyn) voor ieder daarom zyn zy , die een Aroeesche hebkrygen ; dog op Aroe zelf kan men 'er

ben, dan gewoon die Vogel in tween te
O 3

dey¬
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deylen, nemende de fraiste vederen voor

zeer veel van die zwarte zoorte verschil-

lende , die wy hier na, als de derde en
De Aroeesen getuigen ook, dat die vierde zoort, zullen beschryven.

de pluimagie op hun helmet

Wy vertoonen hier de gemeene Papoe

Vogcls in 't Ooster- Moesson geen staart

nPrent

hebben; maar wel vier Maanden in de wasche, of de kleene Paradys-Vogel, by vertoond
Wester- Moesson, in welke tyd zy by hen de Letter Q.

De Pa¬
poesche

Paradys

Vogel.

gemeenelyk blyven. De Papoewa’s zeg-

Ook zullen zy, zoo langharen Koning

by beurten, en voor al, als hy van Men-

zit, blyven zitten, en zoo ras hy opvliegt, mede opvliegen ; dog deze klee-

schen gehandeld werd, uitvallen.

ne hebben dit byzondre, dat zy zomtyds

gen van den hunnen, dat hem de pluimen

Buiten deze Vogel is 'er nog een zoort

lyn-recht op en neervliegen , dat zeer

van Paradys- Vogels, die veel kleener wonderlyk en aardig om aan te zien is
dan de vorige, is, en die tot onderscheiding van de groote Arocësche, gemee-

Zy blyven ook vry bestendig ontrent
het Eiland , daar zy voortgekomen zyn:

nelyk de kleene, of de Papoesche Para-

want de Papoewa’s van Messowal weten

dys-Vogel genaamd werd, en die by de

ons te zeggen, dat zy daar by hen ’t geneele Jaar door gezien werden, en dat zy

Melukse Volkeren meest in gebruik is.

nare Nessen op hooge Boomen (daar hen

Deze is merkelyk kleener, en ronder

als de vorige, en in couleur van de zelve de Alfvereesen wel gevonden hebben ma¬
ook verschillende.
Hy is ontrent 20 duimen lang, en

ken, en dat hare pluimen , zoo ras men

haar levendig vangt, en lang handeld.
men kan zyn regte gedaante niet al te we uitvallen. Ook zeggen zy, dat 't Manbekennen , om dat hy zoo dicht in de neken van deze gemeene of klcene zoort
rondte geperst is.

langer hals en bek, dan ’t Wyfken

Hy is ook kleen van kop, en schert
van bek , die agter loodverwig en voor

heert.

bleek is. Zyn oogen zyn ook zeer kleen

op Tidor, Soffoe hy werdool wel Boerong Naam.

Zy noemen deze Vogel in Ternate, en

en daar ontrent is hy zwart ; dog aan de

Zyn

Papowa, dat is , de Papoesche of lapoe¬

hals schoon groen, als een Smaragd, ge

wasch Vogel , dog by de Papoewa, zelf

lyk de vorige Vogel.

Sjag, en Sjage , by de Oost-Cerammers

Op de kop, en in de nek, is hy vuil-

e en als de vorige) Samaleik, en op 't

geel, op den rug uit den geelen en den

Eiland Sergile in Nova Guinca , Tsjakke

graeuwen gemengeld. De borst, en

genaamd.

buik, zyn zwart-agtig-bruin, en zoc

In de voorgaande tyden meinde men

zacht als dons. De vlerken zyn zoo
kleen , en zoo dicht tegen het lyf ge-

dat hy op ’t Eiland Gilolo, of Halamabe¬

ra, en op de nabygelegene Eilanden na

pakt , dat men die naeuwlyks bekennen

't Zuiden, en 't Zuid-Oosten viel; dog

De¬

215,

daar hy
valt.

hedensdaags heeft men klaar ondervoneenige van zyn slag-vederen uitgetrokken den, dat zy zich meest alleen op en in de
hebben. De weinige , die hy nog ove- Papoewasche Eilanden onthouden. Deze
rig heeft, zyn Kastanien-bruin. De Eilanden vertoonen zich in een groote
kan. Ook schynd het, dat de Inlanders

lange pluimen , die de staart uitmaken,

menigte tusschen Gilolo's Zuid-einde

zyn ontrent een voet lang , ter zyden

Cerams Noord- Kust, en tusschen Nova

even zulke Vezelkens als de vorige heb-

Guinea’s West-einde, van welke zommi-

bende, zynde in’t vliegen mede als een

ge redelyk groot, andre weder kleen

half-rond uitgebreid ; dog bleeker, en

zyn. De grootste der zelve zyn ’t Eiland

zoo moy van verwe niet, als die van de

Messowal ( dat Benoorden Ceram legt) en

vorige, gelyk ook doorgaans deze zoort ’t Eiland Salawaiti of Salawat, dat zich
slegter van verwe , dan de andre is. naast aan Sergile, ( een Eiland, of streek
De twee lange zwarte draaden van den

Lands van Nova Guinea , dat in de oude

staart, als mede de pooten, ziet men aan

Portugeesche Kaarten zeer kwalyk Ceram

genoemd, en van Nova Guinea afgescheideze zoorte by na noit, alzoo de Inlan
ders die wegsmyten, oordeelende die, om den werd) vertoond.
Het gene wy bevorens van de groote
tot cieraad te dienen, zelfs hinderlyk.
Van aard, en eigenschap, zyn zy even Paradys-Vogel wegens de sterke voor- of
eens als de groote, levende meest in de tegen Winden zeiden, getuigen die van
Lucht. Hare Nesten zyn mede weinig, Messewal mede van zulke Winden in op-

dog eenigzins, bekend. Ook vliegen zy
altyd in de wind op, en met troepen by
een, gelyk by hen ieder trop mede ha¬
ren Koning heeft, en dien zeer getrouw

zigt van hunne Vogels, en dat zy zoo zeer

gemakkelyk, en by geheele troppen gevangen werden.

Anders komen zy op hunne Gebergten

volgt. Deze is zwarter, of donker- zig mede op de hoogste-Boomen nederPurper-verwig, en veel fraeijer van ver- zetten, daar zy, even als de vorige, oolc
we als de gemeene zyn; hoewel nogtans met stompe Pylen geschoten werden.
De
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zoo lang tot Christus, de ware Zonne

dat Carolus Clusius in zyn tyd al mede der Gerechtigheid behoord op te vliegen,

vernomen , en ook aangeteekend heeft,

ot dat zyn kragten beswykende, zyn

dat zy namentlyk willende drinken, en

loode romp wel ter nedervalt, en de aer-

ergens een kuiltje met Water ziende, de ten deel, maar tot dat hy met den
daar niet alle na toe vliegen; maar alleen Geest dan eerst recht, en naeuwer met
een uit de troep ’er na toe zenden, om

hem vereenigd werd.

dat te proeven, of het goed is. Deze

Deze zoort van Vogels heeft men noit
vliegt ten eersten weer na zyn troep toe, in Nova Guinea, of in de Eilanden van
en, zoo ’t goed is, komen zy ’er alle na Aroe, niet tegenstaande zy ineigenschaptoe vliegen; dog zoo niet, zoo vliegen pen, en aard, zoo wel over-een komen,

zy alle ten eersten van daar weg.
De listige Papoewa’s nu, dit wetende,

vernomen.

Behalven deze twee beschrevene zyn

laten zoo een Vogel zoo wel van goed er nog twee andre zoorten, die beide
water drinken , dat zy, terwyl hy dat zwart zyn, en die mede in twee zoorboodschappen gaat, zeer schielyk met ten , een groote en een kleene, onderBori, of de Cocculi lnaici vergiftigen. scheiden werden.
Daar op komt die troep, als goed bericht
bekomen hebbende, egter af; maar ster-

De groote zwarte Paradys-Vogel komt De groozonder vlerken en pooten tot ons , zoo te

zwarte

ven ’er alle van , hoedanig zy dan zoo dat wy dien Vogel niet wel heel konnenParadyseen geheele troep te gelyk vangen.

beschryven. Hy is mede smal en rond,

ogel.

Zy zeggen ook, dat zy die zeer ge- ils de Papoewæsche Paradys-Vogel, ruim
makkelyk weten levend te krygen ; dog vier spannen lang, en over ’t geheel licdat zy ’t al mede om de vorige aange- haam zeer zwart. Depluimen aan de kop,
haalde redenen laten , en hen dooden

hals, en buik, zyn zeer zacht en sterk.

jan glans als zwart Fluweel, en Goud,
vices uit, droogen ze in de Zon, of (dat en daar beneven vertoonen zy ook een
by hen gemeener is) zy steeken die Vo- Purpere gloed, die zeer sterk doorsteekt,
gel een heet Yzer door ’t lyf schroeijen en Heerlyk tegen malkandren glimt.
hem daar mede te zamen, en steken hem
De bek is ruim een duim lang , en

moeten. Zy halen er ’t ingewand en

dan in een naeuwe Bamiboes, ruim twee zwartagtig. Aan weerzyden staat een
vingeren wyd , waar door zy zoo rond vos met vederen, als of het de vlerken

waren , dat zy egter niet zyn , alzoo zy
te zagt, en vry breed , even eens by na
De Vogel is veel bekwamer, dan de als de Paeuwen-vederen, zeer Heerlyk
Aroeesche om hem als een pluimagie op glimmende, en van een schoone groene
werden, als men die gemeenelyk ziet,

hangende die dan in den rook op.

een helmet te gebruiken.

weerschyn, en van onderen alle opwaards,

Ook is hy een groote liefhebber van hoedanig zy waarschynelyk in de Bamde Tsjampedab- Vrugten , wetende, al-

boesen werden, gekeerd zyn.

De vederen aan de staart zyn van een
ongelyke lengte. Die naast aan den buik
weer uit te komen ; alzoo ’t hem , we- staan, zyn zeer smal, by na als of het
gens de gesteltenis zyner pluimen, om- hairen waren. De twee bovenste zyn
mogelyk zyn zou er te rug weder uit te veel langer, ook spits toeloopende, en
zy ryp zyn, met zyn bek ’er door henen

te booren , en dus aan de andre zyde er

konnen komen. En in dat doorbooren

onder de zelve leggen nog twee andere,

haald hy ’er met eenen de vrugten uit. nog ruim anderhalve span langer, ook
badende zich zelve in’t zap van die vrugt styf, gelyk de vorige, en met hairen
waar van hy ook zoo geel werd. Ook aan weerzyden tot aan ’t einde toe bezet;
vinden de Inlanders menigmaal zulke boven slecht en zwart ; dog onder fraey
vrugten , die hy geheel doorboord, en glimmend zynde.
Deze hebben mede , even als de Padaar hy de korls uitgehaald heeft.
poesche, een hous door’t lyf, dat hen
Zy voegen ’er by, dat hy ook zyn vast
bestemde levens-tyd heeft, en dat hy, verre buiten den bek uitkomt, waar door
zyn einde voelende naderen, recht op na
de Zon, zoo hoog als hy komen kan ,

de Vogel ook recht blyft, en waar mede
men hem te gemakkelyker op de helmetten steken en vastmaken kan.

zoo lang vliegt, tot dat zyn kragten be¬
zwyken, en hy zoo dood neder valt.
Dus vind men mede wel geheele troe-

Ik hebbe de zelve in ’t Cabinet van de
Heer Vincent tot Haarlem, en anders

ven van eenen ouder zoo ter nederge-

noit hier te Lande; maar in Indien, nog

stort.

Een Heerlyk zinnebeeld kan ons die

eens by een vriend gezien.

Deze werden zeer zelden gevonden,

De¬

Vogel van een waar Christen uitleveren, en niet anders, dan op dat deel van Nova plaats,
die , gelyk als altyd vooral in’t einde Guinea, dat men Sergile noemd, ont- daar hy
van zyn leven , de vleugelen des Geloofs dekt , welkers Inlanders de zelve aan ’tvalt.
naaste
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naaste Eiland , Salawat genaamd, bren-

per en blaeuw van weerschyn, onder de

gen, en voor byltjens, en slegte klce-

vlerken en over ’t geheel onderlyf van
boven en van geel, als de gemeene Para-

den verruilen, bewarende die, na de zel

ve wel gedroogd te hebben, verder in dys-Vogels, en aan de nek-muis-vaal met
Bamboezen , die zy in den rook hangen groen gemengd. Hy heeft, als iet by
De Papoeva’s noemen deze Vogel Sja- zonders, twce opmerkens-weerdige zanAca, of den Paradys-Vogel von Sergile , ken aan zich te beschouwen. Het eerste
en de Ternataanen, en Tidoreezn, noemer
is, dat hy twee rondagtige lapkens voor

2y9
Naam

hem de Sossoe Rokotoe, dat is, de zwarte

aan de regter vleugel heeft, die aan de

kanten groen weerschynen, en dic hy als
Dit Sergile nu , daar hy valt, is het twee byzondre vlerken bewegen kan.
Het ander is, dat hy, in de plaats van
Noordelykst deel van Nova Guinea, eindigende met een lange snuit vlak agter of de staart, 12 2 13 zwarte en kaanle draaBeoosten Gilolo, en de Papoewasche Ei- den, zommige opwaards, zommige dooi
landen, zoodanig dat die vlak na ’t Noor- malkandren hangende als hare vederen
Parsdys-Vegel.

den draeid

Buiten die groote zwarte Paradys-Vo-

De klec

gel, is 'er nog een andre kleener zoort

ne zwar

Hy heeft ook lange pooten, met scherpe klaeuwen, als andre Paradys-Vogels

De kop is na evenmatigheid van’t lyf
zoo kleen; dat hy 'er by na geen schynd
den , dog boven doorgaans zwart, en te hebben. In ’t zelve heeft hy kleene
die van vederen al zoo lang, als de vori-

te Para-

dys-Vo

gel.

heeft.

ge, maar van lyf dunner, geel van bene

zonder merkelyke glansis, hebbende me-

oogen, zynde rondom de zelve zwart.

de aan zyn zyde die glimmende Paeu

Wy verbeelden den zelven hier by de In Preni
LetterR. na ’t leven.
verbeeld,
Wy noemen nu die zelve de zwarte

wen-vederen, als de groote, niet, ge
lyk ook niet die drie lange spitze vede

ren , die zig in de steert van de groott
zwarte Paradys-Vogel vertoonen, wes-

onbekende Paradys-Vogel , om dat hy

halven deze in verre na zoo schoon niet

nog zeer weinig gezien, en daar door
gansch onbekend is, en wel byzonder

als de vorige, is.

om deze van de t wee andre zwarte zoor

Deze zoort vind men op ’t Eiland Mes-

ten, die, hoewel zeldzaam , egter be¬
sowal, welkers Bergwooners, en Alfoe- kender, en meer gezien zyn, te onderreezen, hem weten te schieten, en aan

de Tidereezen verhandelen
De witte
Paradys

Vogel.

De laatste, en wel de zeldzaamste

zoort van Paradys-Vogels, is de wit
te , die weder in twee zoorten onder

scheiden werd.

scheiden.

Na komen wy tot de beschryving van Het
een zeer fracje Vogel , die met de naan
van ’t Konings-Vogeltje bekend is.

Veele hebben de zelve voorde Koning
der Paradys- Vogels gehouden, en hem

De eerste geheel wit, en de tweede daarom mede onder de Paradys- Vogels
half wit, en half zwart zynde.
gesteld , dog dat is een grove misslag,
De geheel witte werd zeer zelden ge
alzoo hy van de zelve zeer veel in ge-

zien, zynde van fatzoen, als de Papoe
wasche, dog spier-wit van vederen.
De half witte en half zwarte is van
Die
twecder-

ley is.

daante, grootte, verwe, en inandre ey-

genschappen verschild, buiten dat ny met
de zelve ook gansch geen gemeenschap

voor-lyf zwart, en van agter-lyf gehec

houd, schoon hy nevens de groote Aroeë-

wit, met twaalf zwarte kromme draa-

sche Vogel, mede op een en ’t zelve Ei-

den , die als een Hanen-staart uitmaken,

land , maar veel zeldzamer, en minder

dog die meest bloot, ofhier en daar met
eenige weinige hairkens bezet zyn. De

daar gevonden werd.
De Vogel is ontrent zeven duimen

De Tidoreezen alleen konnen en moe

lang, wat meer (zoo als wy hem tusschen plankjes geperst krygen, als een

ten ons die bestellen, alzoo zy op de Pa-

hand-palme breed, zynde ’t lyf zelf on-

poewasche Eilanden vallen, voor al op

trent, als dat van een Mees

ze werd mede zeer zelden gezien.

Waygehoe by andre Wadjoe of Wardjoe
Hy is kleen van kop, recht van bek
genaamd ; hoewel andre gelooven , dat zeer kleen van oogen , en heeft rondom
zy daar van Sergile, of Nova Guinea, ge- de zelve een zwarte plek. Op de lop is
bragt werden
hy vuur-rood , in de nek bloed-rood,
Dezwar
te oube
kende

Paradys

Vogel.

Men heeft Ao. 1689. een nieuw flag

den hals en borst is schoon Kastanien-

van zwarte Paradys- Vogels in Amboina bruin, of als de Crocus Martis , waar op

gezien, die aldaar van Messowal gebragt

een half-ronde plek, als een halve Maan,

maar een voet lang , zwart van verwe ,

of bals-band, de borst van debuik, zyn-

met een schoone Purper weerschyn, waren, de daar schoon groen gelyk een smaragd
welke een kleene kop, en een rechten bek, afscheid.

als de andre Paradys-Vogels vederen heb-

De vlerken zyn sterk, en van volko-

ben, zynde op de rug by de vlerken Pur- mene slag-vederkens gemaalt , donkerbruin,

Io-

5

Vogeltje.

8

a2

vaen-

C. vset Koningys Pogeleye D. De Amborsche Lang-bek-
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313
ren zy die, tot dat zy ze na Banda voe-

kens, en streepen ’er tusschen.

ren, daar zy die gemeenelyk nogcens

andre Vogels, te zamen gesteld, en niet

koopen.

De staart is van vederen, gelyk aan de

van pluimen , gelyk die van de vorige

Vogels ; dog de zelve is kort, en ook

zoo dier, als cen Paradys- Vogel , verDe Papoewa’s vangen deze Vogelkens
ook zomtyds in hunne Land, stecken ’er eer-

bruin van verwe; maar uit het stuitbeen Houtje door, en bewaren die in kleene
komen mede twee lange zwarte draa- Bamboesjens , waar door zy rond werden, die een hand breed ruim langer dan den; dog die missen de grootste pluimen
de steert, en aan ’t einde met twee ronde des buiks ; hoewel de Indianen die lieschyfkens, of Pauwen-oogskens , ter ver, dan de schoondere van Aroe, daar-

groote van een stuiver in een gedraeid om hebben, om dat zig die beter op hunne hoofde, om ’er die op te steken, schik-

als of ’t een naveltje was) dog zeer plat,
en schoon groen van verwe boven , dog

ken ; dog het is zeker, dat de Aroeëe-

beneden muisvaal zynde, voorzien zyn.

sche schoonder van verwe, en veel frae-

De buik is wit en groen gespikkeld,

er zyn.

en aan de zyden ziet men eenige lange

Men bewaardze met Spyk-Olie , of

pluimen, voor aan breed gezoomd, aan

men bestroid de Vogel met Camfer.
De Aroeëezen, en andren, gebruiken die

de eene zyde schoon groen, en aan de an
dre zyde muis-vaal zynde

De geheele rug is bruin met bloedrood gemengd, glimmende als zyde

De pooten zyn, als die van een Leeuwerk, verdeeld in vier teenen, en klaeu-

in hunne Scherm- en Tsjakalil-speelen ,
omze op hunnc Storm-hoeden te steken,

zoodanig dat zy een Paradys-Vogel in 't
midden, en aan wederzyden een KoningsVogelken ’er op hebben, en daar na be-

wen ; die de Inlanders al mede meest

waren zy die weer in een Bamboesje, om

om de verrotting van ’t Vogeltie voor te

niet te verderven.

komen wegsmyten ; wy vertoonen dit,

Onder de Ambonsche en Molukze Vo¬

De¬

schoon het by de liefhebbers reeds ge-

gels is de Loeri geenzinseen van de minste. Loeri.

noeg bekend is, dog nu met zyn pooten
om dat men ze anders altyd zonder de

maar alleen van de beste en de bekendste

zelve krygd, by de Letters R. R. afgebeeld.

Daar zyn ’er velerley ; dog wy zullen

zoorten , die het bekwaamst zyn om
te leeren spreken , hier handelen; namentlyk, de Loeri met een zwarte kop.

Deze Vogel vliegt noit by de ParadysVogels en ook niet met een troep ge- de Ternataansche, de Papoesche, en de
lyk , ook zet zy zich op geen hooge

Boomen ter neder; maar vliegt alleen ,

en onthoud zich op lage Boomkens

daar hy mede op eenige roode beziën aast
Hy ect ook geerne de Lip-lap van de

jonge Calappus- Noot ; dog werd ’er
(gelyk de onze gezien hebben) lam af,

en komen dus zeer licht 'er van te sterven

Die van Aroe noemen deze Vogel WoDe

Naam,

wi, Wowi , en die van de Papoewascht

Eilanden , Sopeloo; dog wy de KoningsVogel

Men brengt dezelve ook uit de Eilan-

wülde.

Die met de zwarte kop iseen schoone

De
zwart¬

vrolyke, en vriendelyke Vogel ,wai
kop.
kleener, als cen Papegaey; dog hy heeft
schooner vederen , hoewel hy in ’t leeren spreeken, en leerzaamheid, voor den

zelven wyken moet , dat echter dikwils

meer aan die gene , die de Vogel leerd
als aan de Vogel haperd : want ik heb
een Man, in Banda zynde, gekend, die
zulk een Loerialles, dat hy begeerde, lee-

ren kon, ’t geen hy doorslagen, en door
de zelve blind te zetten, dede
De hals , de borst, rug, en staart

den van Aroe, en is wel voornamelyk op

van deze Vogel zyn schoon helder-rood,

Wodjir, een zeer bekend dorp aldaar,

de vlerken zyn boven groen, en onder

te vinden

Des zelss Nest kennen de Aroeëezen

geel; dog de slag-vederen aan de einden

zwartagtig, en aan’t voorste der vlerken

niet ; dog zeggen dat zy gelooven, dat

ziet men wat blaeuw. Tusschen den hals

die Vogel Jaarlyks, even als de Paradys-

en de kop heeft hy een gecle vlek, als

Vogel, daar mede van Nova Guinekomt, en in de droge of Wester-Moesson

maar overblyft. Altoos op hun Land
valt hy niet eigentlyk.

een halve maan, of iet, dat zig als een
hals-band vertoond.

Boven op zyn kop is hy zwart, by na
als of hy ’er een muts of kalotje op had;

Zy werden niet met pylen, gelyk de dog by helder weder, en als er de dag opvorige, geschoten; maar met strikken schynd, ziet men in dit zwart een violetvan Gamoeto, of met Vogel-lym van de te wederschyn.
Soekom-vrugt gevangen , aanstonds ge-

Zyn oogen zyn, zoo als men hem eerst

dood, ontweid, gedroogd, en tusschen

beschouwd , zwart, en staan zeer vro-

twee Borrekens gebonden. Dus bewa-

lyk; maar als men hem wat naeuwer be¬

III. DEEL.

R. 1

ziet,
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ziet, loopt om de zelve een dubble zy een breede geele kring , waarom die
kring, waar van de buitenste geel, en de van verre geel schynt.
binnenste wit is.

De bek , en de pooten, zyn even

Aan het boven- deel zyner pooten ziet eens, als die der vorige, behalven dat

men violet-agtige of zwarte pluimen.
De bek des Vogels is zeer krom, en
scherp orangie van verwe ; dog aan ’t
einde witagtig, en het onderste deel is
veel korter, dan het bovenste, dat gelyk
als een haak ’er overhangt.

De tong is dik en rond-agtig, zoo wel
niet geschikt, om te leeren klappen, als
die van de Papegaey.
Zyn stem is zeer klaar, en schel klin
kende, schreeuwende zomtyds zoo sterk,
dat men het nietverdragen kan.

De pooten zyn grof en sterk, by na
als die der Roof-Vogels, verdeeld in vier
teenen , waar van ’er twee voorwaards,

en twee agterwaards staan ; dog de binnenste teenen, zoo voor, als agter, zyn
altyd korter, als de buitenste, zynde de
zelve ook met groote kromme en zeer
scherpe klaeuwen voorzien.

de bek wat kleener is. Zy zyn veel
stouter, als de Ceramsche, zitten wei-

nig stil, maken een groot geraas

werden zelden zoo mak, dog zyn wel
zoo belder van stem, en de beste om

wel te leeren klappen , waarom zy ook
meest gezogt, en het dierste betaald
werden.

Zy werden Ternataansche Loeri’s, of
deRoo-koppen, genaamd.

Zy vallen op Gilolo, of op 't groot Eiland Halamabera, dat tegen over Ternate
legt ; hoewel zy mede op de andre Mo¬
uke Eilanden

, dog zoo veel niet als

daar, gevonden werden.
De derde zoort is de Pappesche Loeri,

die van beide de vorigen in groote niet
verschild. Deze is op zyn kop mede
zwart; dog als 'er de dag op schynd,
heeft hy daar een groene weerschyn.

Deze Vogel werd by de Maleijers, en Om zyn hals heeft hy een roode kring,

Javaanen, Nori, en door ons Volk, dit

De rug, borst, en buik, zyn blaeuw

die zy daar van schynen te dragen , om

en peers , gelyk ook de staart, zoo verre

dat zy diergelyken woord van Nori of

hy niet gedekt is.
De vleugels zyn groen , boven aan

Loeri, zeer veel uitspreken, schreeuwende dit zomtyds ettelyke reizen aan

Nen noemd deze, tot onderscheiding

rood, gelyk ook van onder zoo wel het
lyf, als de vlerken , zoo van verwe zyn.
De kanten en einden der slag-vederen

van andre, de zwart-kop, of de Ceramsch of Hatoewesche Loeri , om dat zy
daar van daan komen; hoewel die Vogel

zyn zwart. De oogen hebben ook een
breede geele kring, als die van de vorige.
Men vind in de Papoesche Eilanden nog

op geheel Ceram valt; maar zy werd eg-

een ander slag , dan deze, die een sterker peers, en violet hebben, en welker

een uit.

ter wel ’t meest in de bogt van Hatoewe

gevonden.
De

De tweede zoort, zynde deTernataan¬

Terna-

che verschild van de vorige in groote

taansche

niet veel, zynde mede als een gemeene

Loeri.

die onder breeder, dan boven, is.

kwalyk na-zeggende, Loeri genaamd ,

Duive, en wel zoo groot, als de vorige;
dog deze is over-al, over ’t gansch lyf,

vederen wat overeind staan, als of zy
koud en huiverig waren.

Zy werden de Papoesche Locri’s genaamd, om dat zy in die Eilanden vallen.

De Wilée, of de vierde zoort van Loe

ri’s, is weder van velerley gedaante; dog

De¬ il¬
de Loeri

en zelf op de kop, zeer schoon, en wel in Ambon heb ik ’er voornamelyk twcc,
zoo licht-rood ; dog op de borst loopen die opmerking verdienen; te weten, de Tweeonder de roode weinige geele pluimen. roodc, en de gespikkelde, gezien.
derley
De roode wilde Loeri, van welke zom- De Roo¬
Ook heeft hy op den rug tusschen de vlermige over ’t gansch lyf rood, andre ge- Wilde
ken een geele vlek.
De vlerken zyn groen; dog boven aan heel bruin, en eenige ook met groen. Loeri.
aitgenomen dat men aan de pooten iets
wat geel, en de slagvederen aan de einden zwartagtig, als mede de einden van violets verneemd , gemengeld zyn, is
de staart; van ondren zyn de vlerken geel, niet zeer aangenaam van verwe. Men
en de helft der slag-vederen, die bedekt noemd ze gemeelyk Gilala-Vogels, en zy

werd , is mede ten deele geel, en ten
deele licht-rood.

Aan de pooten heeft by groene plui

zyn wat kleener, dan andre Loeri's.

Beide deze zoorten houden zig't
gansche Jaar op in ’t Gebergte, en in de

men; dog de Vogels, aan welke die geheel rood zyn, werden voor de bestege
houden, en naast de zelve de groene, dog

dog ontrent Augustus beginnen zy voor

die zwarte en violet-agtige vederen aan

met menigte op de Stranden ontrent de

Bosschen, zoo dat men die zelden ziet;

den dag te komen, en vertoonen zich

de pooten hebben, werden voor de slegt-

Gilala- Boomen , die dan geen bladeren

ste gehouden.

hebben, maar zoo vol roode bloemen

Rondom den zwarten oog-appel hebben staan, dat zy scharlaken-rood gelyken te
zyn.
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zyn. Dan zitten zy en huppelen op der onder-lyf is uit den groenen en geelen gezelver doornagtige talcken, zuigende ’t mengeld , ontrent de oogen hebben zy
een pek-iwarte vlek. Zy huppelen alzap uit deze bloemen.
Zy zyn zeer kwalyk te schieten , om tyd, en zyn zeer zacht en fyn van stem,
dat ze niet siilaitten, en om dat zy, we-

gens haar roode verwe kwalyk van de
blocmen te onderscheiden zyn, verradende zich zelven meest door haar schreeuen.

Zy werden meest op stokken, die met

waar in zy veel van de Ambonsche verschillen.

Men moet ze geen vet nog zoute kost
laten eeten, want dan sterven zy met der
haast

Daar valt nog een kleener slag van

De Mei¬

de kleverige Vogel-lym der Sockom- Perkieten op Messowal, en wel zoc sowal¬
vrugten bestreken zyn, en die zy langs kleen , dat men die in zyn hand verber-sche.
de takken binden, gevangen. Zoo ras

zen kan. Dcze is meest rood over ’t

dic bloemen gedaan hebben, keeren zy

yf, en groen van vlerken. Het raarste

weder na 't Bosch toe, zonder dat men

daar aan zyn twee lange smalle vederen,
dic ruim een hand-breed lang zig agter in de steert , byna als of ’t een zoort

hen ’t gansche Jaar weder ziet.

Deze roode zoort werd om haar wil-

van Paradys- of Konings- Vogels was,
vertoonen , ook noemen de Papnema 's
scbes, en in Xoelasche Eilanden
hem Zopeloo, een naam, die zy den Ko¬
Veel fraijer is de gespikkelde Wilde nings- Vogel geven
den aard en slechte roode verwe, niet

veel geagt. Zy valt in Amboina, op Ce¬

De ge¬
spikkelde
Wilde

Loeri.

Loeri, die niet om hare makheid (alzoo

die zeer wild, en vinnig in ’t byten is

Hoe wild nu alle deze Loeri’s, Perkiten , enz: zouden mogen zyn , werden

maar om hare schoone mengeling van zy echter , de eene eer en met meer , de
andre met miinder mocite, tam gemaakt;
verwen sterk gezogt werd.
Van lichaam is zy als de vorige ; dog dog zy slagten de Menschen, en willen
op de kop violet-zwart, in de nek licht- vooral niet geslagen zyn, want dan weegroen, aan den hals wat na agteren uit ren zy haar niet weinig, en byten zeer
dsen rooden en groenen gespikkeld. De
borst is bloed-rood met een zwarte iwa-

vinnig van zich

Men maakt hier voor de zelve noit

tering. De vlerken zyn gras-green, van kooijen ; maar men houd ze op een
onder rood en geel, en aan de kanten stokje, uit vier declen , die zamen een
zwartagtig. Den buik en de zyde zyn rierkant (of ook wel een half-rond; uit-

groen met rood en het agter-lyf, en ’t

maken , waar aan te gelyk een eetens

bovensse van zyn pooten geel en groen

bakje is. Zy drinken noit, en eeten

gespikkeld.

gekookte koude Ryst, Piessang, enz:
Cout is doodelyk voor hen. Aan ’t on-

De staart is boven donler-groen; dog
van onder geel.

dersie houtje nu, waar op zy zitten

Zy is kort, en zwartagtig, van pooten, die vier teenen, als de vorige, heb-

Zilver Ketenken vast gemaal't ; hoewel

ben. De bek is Menic-rood , en krom-

mer, als die der vorige. De oogen zyn

zwart, en hebben een roode kring.
Deze werd in 't Amboinees, tot onder-

scheiding, Kiri en Rili Latoe, of de Konings- Loeri , wegens zyn Heerlyke en

en springen, zyn zy met een Roper, of
er ook wel zyn, die nu en dan eens over

een Plaats, of door ’t Huis loopen ; dog
tlaatste is niet wel te wagen, om dat zy
met byten schade aan stoelen , banken,
enz: , doen.

De beste Loerifs , om te leeren spree-

Koninklyke verwen genaamd. Men ziet ken, oordeeld men die te zyn, die aan ’t
die mede ’t gansche Jaar niet, als by 't

yf, de vlerken, en pooten, onder an-

blocijen der Gilala-hoomen, daar zy dan dre verwen veel geel, en een kleene
mede met lym-stokken gevangen werden. geele bek hebben. Dog welker bek
Beide deze wilde zoorten kan men niet

leeren klappen; dog zy gewennen nog al

groot en rood is, en die violet van pooren zyn, en onder de vederen geen geel

redelyk aan die gene , die hen de kost hebben, zyn de boosaardigste, en de onoekwaamste om te leeren klappen.
Zy weten, wel geleerd zynde de HoenDaar is nog een andre zoort van Per-

geven.

De Boe¬
tonsche

Perkiet.

kieten, of kleene Loeri’s, die op ’t Ei-

deren na te kakelen , te blaffen, als een

and Bocion vallen. Zy zyn wel de kleen- Hond, iemand aardig uit te jouwen, en
ste, maar de mooyste van vederen. Zom-

te besporten.

mige zyn geheel rood met groene vler-

k heb ’er een gehad , die, door dien
hy zich meest in de Combuis ophield,
byna alles zeer klaar en verstaanbaar wist
te klappen ; dog niets kon hy zoo wel

ken; dog geen van de zelve iseen zwart
kop.

De schoonste zyn meest groen ; dog

over ’t lyf, aan den hals, en de borst als de naam van myn Kok, die, Antoni

rood met zwart gewaterd. Het verder genaamd zynde, hy zeer vriendelyk eerst
Rr2
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altyd met zyn naam groetede, en dan

en ydel van vederen, zoo dat men , die

maar wat oplichtende , ten eersten zyn
om wat Ryst verzogt.
Een kleene jongen van my, die hem naakte en loodverwige huid ontdekt, zyn-

veeltyds eeten gaf, mogt hem doen, de hier en daar tusichen beiden van eenig
dons voorzien.
wat hy wilde , en kon honderderley
Op zyn kop, en in de nek heeft hy
dingen met hem praten , waar over men
zich verwonderen moest, dat hy die zoo

een kuif, die meest nederlegt , dog als

onderscheiden wist te uyten, en alles zoo hy ontsteld, en kwaad werd, richt hy
net te beantwoorden.
Onder verscheide van myne Slavinner

de zelve op, en dan ziet men ’er Menie-roode vederen , die hem een groot

was ’er een , daar hy zeer op verbitterd
was, en die hy, als men hem eens los
liet, uit de gansche troep kende, vlie
gende en loopende ten eersten na haar
en bytende dezelve zoo vinnig, dat zy

Cieraad toebrengen, onder.

hem ontvlieden moest.

als ’t boven-deel uit-strekken kan

Zy had hem nu en dan wel eens, als

Zyn bek is zeer groot, en krom, by
na als die van den Uyl, pek-zwart, en

t onder-deel des zelfs is vierkant, als een
Schuitje, 't welk hy zomtyds verder
Zyn tong isdik en zwart, en de oogen

hy op zyn stok zat, getergd, en gesla-

zyn blinkend-zwart, en liefelyk , byna

gen , dat hy scheen onthouden te heb-

als Duiven oogen. Onder de vleugels is
ny bleck-geel.

ben; hoewel ’t my altyd zeer zeldzaam
en verwonderens- weerdig voorgekomen

Zyn pooten en klaeuwen zyn grof,

is, dat hy haar uit de andre Meiden ten sterk, dog niet zeer groot, en vry lang,
eersten (gelyk menigmaal gezien heb)

trekckende na den blaeuwen en zwarten,

wist te onderscheiden. Menigmaal is 'er ook zyn zy in drie groote teenen verdeeld,
my honderd Gulden van Lief-hebbers van welke ’er twee voorwaards en een
voor geboden; dog ik wilde hem mede na

Holl ind nemen, gelyk ik ook gedaan

agterwaars gekeerd staat, met nog een
kleene aan de binnen-zyde

Uit de Molukkos komt een zoort, die De kleeheb; dog hy kwam onder weg door nalatigheid van myn Volk, die op hem kleener dan de voorgaande is. Deze ne Mo¬
lukzeka¬
pasten, en vergeten hadden eeten te ge- heeft niet roods nog geels aan zyn ve katocha.
deren,
en
is
anders
cven
eens,
als
de
voven, te sterven.

Zy leeren nergens beter, als in een
plaats, daar veel Menschen by een praa-

rige.
Men noemd ze gemeenlyk de witte
en de groote, ook wel de Ceramsche Ka-

ten.

katocha, om dat hy gevoon is zich zel-

Wagt-Huis van Zoldaten, of op een

Zy wasschen zich zelven geerne, dat
men haar nu en dan in de warine Landen moet laten doen

vel Kakatoeha te noemen, of dit woord

zeer dikwils uit te roepen. Het beteekend in 't Maleytsch eygentlyk een ou-

Wanneer zy beginnen te treuren, of der Broeder, die ouder dan een andre
onlustig te werden, en zig de vederen te Broeder is : want een jonger Broeder
plukken , dan moet men ze met ge-

noemd zyn ouder Broeder altyd Cako, en

kaeuwde nagelen, en Massoy, overal on- zoo hy ’er meer dan een heeft , geeft hy
de vlerken besproejen, waar door zy ten weer aan een ouder Broeder, die de twecde van onder te rekenen is , ook dezen
eersten beter of hersteld werden.

Deze Vogels (gelyk ook de Kakatocha’s) sterven mede wel van hardlyvigheid, waar tegen men hen wat gesmol

ten Cremor Tartari in een lepel met Wyn

naam.

De groote valt op Ceram; dog de tweede in de Molukkos.
Men heeft die op Ceram wel in ’t Wil-

moet ingeven zoo ras men merkt , dat de Bosch; dog het is daarom geen Wilde

De
witte Ka-

zy de vlerken hangen laaten, en dan za

Vogel; maar hy werd metter tyd zeer

men hen wel haast weer zien bekomen

mak. Ik heb ’er een gehad, die onge-

Behalven de Loeri’s heeft men nog ver- meen wel klappen kon, en die ook, los

scheide andre Vogels hier, die zeer wel op zyn stokje zittende, ’s morgens vroeg

katoeha. leeren klappen.
Tweedenley.

lyken wel eenigzins na een Papegaey,of nog gehoord heb) en alle avond weer
t'Huis kwam, gaande gemeenlyk eerst op
Men heeft ’er driederley zoorten van. de hegge van myn Thuin ter zyden myn

groote zoorte van Ravens.

De witte, de groene, en de roode.
Van de witte zyn'er weder twee zoor
De groo¬
te witte

neort.

na ’t Bosch uitvloog (dat ik noit van

Men noemd ze Kakatoehas. Zy ge- geen andre Vogel van die zoorte gezien,

Huis zetten van waar hy dan met eenen

zet na de Combuis vloog, daar hy de

Kok Antoni mede zeer wel kende , en
ten, de groote, en de kleene.
De groote witte Kakatoeha is als een om zyn kost, zynde gekookte Ryst
groote Papegaey van grootte, zynde spier- Piessang, of iet diergelyks , wel zeer

wit over zyn gansch lyf, groot, rond, duidelyk wist te verzoeken. Ik toonde
dien
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dien Vogel eens aan een vriend ; maar lyk ook eenigzins onder de vlerken, Civag hem na dien dag noit meer in myn

troen geel van verwe is.

Huis; en vernam hem eenigen tyd ’er na

Des zelfs staart is redelyk groot en

eens zeer gevallig, en vanverre, alzoo hy

brecd , en zyn huid even eens , als die

zeer wel uit andre te onderscheiden was;

van de vorige , te weten , loodverwig

op de plaats van die vriend ; die, zoo als
men merkte, dat ik inkwam , de agter-

Ook heeft hy aan de pooten vier teenen
waar van de langste en de kortste agter-

deurbelastte te sluiten, en den Vogel onder-

waards staan.

tusschen weg te nemen. Ook antwoordde

dat ik hein daar meinde gezien te heb-

Deze vallen op de Eilanden Boeton,
en Bima, en als men deze al eens op Ce¬
ram vind, zyn zy ’er door vreemde Koop-

ben, dat ik kwalyk gezien had, en daar

lieden gebragt.

men my, toen ik’er na vraagde, en zey

mede moest ik te vrede zyn , dat egter

Zy schreeuwen zoo leelyk niet, als de

zeer spytig, hoewel daar voor my niet

groote zomtyds wel doen, en zyn ook

wel iets tegen te doen was.

fyner en zachter van stem.

Zommige onder deze grooten schreeu-

De tweede zoort van Kakatoeha’s, De gree

wen vervaarlyk , zoo dat het ieman-

hier vallende, is de groene ; die door dene Ra-

verveeld ; maar nog veel erger zyn die

bank groene Ravens genoemd werden

gene , die zoo lang aan den andren sly-

ven.

daar zy van groote wel na gelyken, en

pen, en een onverdragelyk geschreef na welke zy, meest om hun sterk krassen
maken , daar zy niet licht af te brengen en schreeuwen, genaamd werden. Zyverzyn. Als ’t onweer werden zal, maken schillen in groote anders niet van een

zy een groot getier, springen lustigen zet- Bosch- of wilde Duif; hoewel zy van gedaante en bek zeer wel met de KakatoeHet is anders een vriendelyke Vogel ha overeenkomen; dog hy is Gras-groen
die, zoo als men by hem komt, zeer van lyf , en op de kop en in de nek nog

ten haren kuif zeer ont steld op.

minnelyk Rakatoeha , ettelyke reizen, schooner groen , byna, als dat van een
aan een roept, en aanstonds ook met smaragd , helder glimmende. Zyn slagzyn kop bukt, om zich wat te laten

krauwen, dat hy zeer geerne heeft.

vederen, en ’t einde van zyn staart, zyn
uit den blaeuwen, en wat na den zwar-

Men zet ze niet op een houte stok,

ten trekkende ; dog aan zommige ook

om dat zy die ten eersten doorbyten

wel donker-groen, en de binnen-kanten

maar op een Yzere , waar aan men haar

der zelve zyn blaeuw , dog onder de

vlerken, en ook aan’t lyf, rood, dat
zorgende aan wederzyden ook zoo een men aan ’t bovenste deel van zyn pooten,
hoewel die zelf ook blaeuw zyn , veretens bakje voor hem.
met een Kopere keten vastmaakt, be-

Hy is zoo sterk van gebit, dat hy zels

neemt.

Hy is vry wat kleener van bek, als de
Zy kakelen ten eersten zeer aardig de groote witte, en dezelve is Orangie-geel
Haanen en Hoenderen na , wetende ool- van verwe, onder zwartagtig, en breed,
de stemmen van andre Dieren al vry le- gelyk de groote Kakatoeha; en hy kan
vendig na te bootzen ; dog buiten zyn er ook de Kanari- Nooten mede in stuk-

een Kanari-schelp in stukken byt.

cigen naam kan men hem niet veel lee-

ren praaten. Zy vliegen op Ceram met
troepen te zamen , en konnen dan eer
sselyk sterk geraas maken.

De Cerammers, schieten ze metpylen.
en eetenze ; dog haar vleesch is mager

ken byten.

In de oogen hebben zommige een
rangie, andre een breede bleek- geele
kring, en hoe bleeker dat deze is, hoe
leerzamer zy vallen, en hoe veel meer
zy geagt zyn.

De pooten zyn kort, dik, zwartaglood-verwig en wat afzienelyk ; hoewel
zy, jong gebraden zynde, nog al we tig, en vier klaeuwen ’er aan , waar van
smaken.
de twee korste agter staan. Zyn stem is
Hy kan zig over een Loeri, die hem grof, als die van een Raven
na-baeuwd, of bespot, schrikkelyk ont-

Zy vallen over al in de Bosschen van

stellen, zyn kuif zeer verwoed opzetten

Amboina in een grooten overvloed, zoo

en dan een geschreeuw maken, dat mer

dat men geen moeite heeft, om die te

zou meinen , dat hy alles vernielen wil

bekomen ; dog men moet ze jong zien
te krygen ; want de oude en willen niet

de, en ondertusschen durft hy de min-

ste Loeri, al kan hy 'er bykomen, niet leeren klappen.
aantasten.

De Boe¬
tonsche
zoort.

Sp ’t Eiland Boeton valt een zoort,

Ik heb ’er van deeze Vogels gehoord,
die de stem van een schrejend Mensch

zoo sterk, dat men ’er door mislyk
delyk , van gedaante als een groote wierd, wisten na te aapen. Ook zullen
Bosch-Duif, mede spier-wit, dichter zy maeuwen, als een Kat, blaffen al
die kleener, dan deze, en wel zoovrien-

van vederen , dog onder zyn kuif, ge- een Hond, en andre aardige stemmen
Rr 3
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zelf zonder dat men hen dat leerd, nabootzen.
De klee-

Daar is nog een andre groene Kakatoeha, die kleener is, dan de vorige, en

ne groe-

by den Inlander Toya genaamd is.

ne Kaka-

tocha.

De pooten zyn kort, en dik, met vier
teenen, en daar aan zwarte stompe klacuven.

Zommige noemen deze roode Kakatoeha’s, andre ook wel roode Ravens.

Zy vallen over al hier in de Bosschen,
Deze gelykt nog wel zoo wel na een
Raven , in grootte als een Duif zynde, en op ’t Gebergte, schreeuwende gansch
en op de kop graeuw ; dog recht boven niet aangenaam.
Men moet ze ook jong, om de voop bruinagtig, en beneden bleek , wat
na den groenen trekkende. Het vordre rige redenen, zien te krygen.
Men heeft op Cesebes, en wel byzon-De
van des zelfs lyf is Gras-groen, onder de

groe-

vlerken blaeuw, en boven aan de poo¬ der op Tamboeko, een zoort van Kaka-ne

Tam-

ten wat rosagtig.

bockze

tocha’s, Weli genaamd.

leder van zyn slagvederen is voor aan

Deze valt van grootte als een Per-

groen, en die wat meer na binnen staan,

kiet, dog zoo breed niet, en langer van

Kaka-

toena.

zwart, hoewel zyn geheele vlerk, als lichaam dan een Loeri.

hy ze t'zamen-gevouwen heeft, groen
schynd te zyn.

In stem komt deze met de Ambonsche

Toya over een. Op de rug is hy groen

Als de gansche Vogel thien duim lang

met graeuw gemengd, aan debuik licht-

is, moet men ’er drie voor zyn staart

groen , gelyk ook de hals van onder ;

stellen , die spits toeloopt, en graeuw dog boven graeuw met een roode vlck
met geele vlekken boven op is.

Zyn pooten zyn kort, dik, leelyk ,
en graeuw , waar aan hy vier klaeuwen
heeft.

Rondom zyn oogen heeft hy een geele
kring; daar zyn ’er ook met roode hoofden , daar de vorige graeuw zyn ; hoewel ’er anders tusschen de zelve geen on-

op de kop; van daar tot aan de oogen
is hy asch-graeuw , hebbende in de nek
en geele plek, als of ’t een halve Maan,
of een kraag was , die om den halven

hals gaat. De vlerken zyn agter graeuw
de slag-vederen groen, met zwarte kanten, als men die van onder ziet.

De staart is meest groen, aan ’t einde

blaeuw , en onder geel , waar in van ’t
Het Manneken van de Toya is op het
Wyf ken een, en van 't Manneken twee
hoofd violet met bruin gemengd, zynde lange vederen , die 3 a 4 duimen buiten
Menie-rood aan den hals , hoedanig ook
de staart uitsteken, gezien werden, zynhet boven- deel van zyn bek is ; dog 't de, dezelve aan ’t einde wat breed , als
onderdeel is licht-bruin, en zyn lyf ver’t blad van een Riem , en zwart van
der groen, gelyk de andre, behalven aan verwe.
de vlerken , daar men wat ros ziet, en
De bek is kort, en krom, als van
van ondere zyn zy blaeuw. De lag-ve- een Kakatocha; en hoornagtig van verderen zyn aan de buiten-kant hoog-groen, we. De pooten zyn asch-graeuw, hebderscheid is.

en na de kant der pooten zwart.

Men ziet die Vogel veel in de Mangga’s-tyd, na welke vrugt zy graag zyn,
en de verdre tyd van ’t Jaar onthouden
zy zich in het Gebergte.

bende vier teenen met klaeuwen , waar
van ’er twee agter, en twee voor staan.
De oogen zyn zwart met een aschgraeuwen kring.

Zy vallen op Tamboeko, Balante, Man-

Zy zyn zeer moejelyk te schieten , dono, en daar om streeks , Zy doen zeer
blyvende, al zyn zy getroffen met de veel schade in de Ryst-velden , voor al
klaeuwen aan de takken hangen, hoedanig zy aan de zelve dan ook sterven.

aan de Salée, of de Lachryme Jobi, daar
zy sterk op aazen, wetende des zelfs kor-

Men kan deze niet leeren spreken; en rels te schillen, en’t goede , of de pit,
als men die niet jong krygt zyn zy

't opvoeden niet weerdig , alzoo zy te
wild zyn, en te fel byten.

er uit te haalen

Hy is weinig van geluid ; dog in de
Huizen eenigen tyd lang opgevoed zynde,
begind hy de groene Kakatocha na te Ka-

De roo¬

De Amboineesen vangen en schieten
die Vogel, om hem te eeten.
De roode Kakatoeha is grooter, als de

de zoort.

Toya, zwart van bek, rood van kop, en

vangen ; dog zoo men niet snedig 'er

bruin-rood op de rug, en vlerken.
Zyn nek, hals, borst, en buik zyn

by is, byten zy die ten eersten aan stuk

kelen.

Zy werden met Gamoeto-strikken ge-

ken.

violet-bruin , de slag- vederen ten deele

Zy zyn fraey van verw, en werden

bruin, ten deele violet, en ’t einde der
zelve met een groene weerschyn.

voor vermaak, en ook wel, om ze te

De steert is bruin, en aan ’t einde

geel. De oogen schitteren met een Ci-

troen-geele kring.

eeten , opgevoed ; dog voor al werden
zy om de fraeije vederen in haren steert

gezogt.
Behalven alle deze zoorten van Kakatoeha’s
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tochas valt 'er op Java nog een zeer
kleene zoort, die niet boven een hand-

Het is een schoone Vogel ; dog hy

breed groot is

Dit is een aardig Vogeltje zynde ir

laat zich niet tam maken , willende lie-

allerley deelen de groene Raven in’t klein.

ver van honger sterven, als de voorgeworpene spys eeten; behalven dat hy ook
wegens zyn fel byten niet te behande

Het is groen over ’t ganschlichaam, uitgenomen dat men een weinig bloed roo

de kouleur by ’t oplichten van zyn vler
ken verneemd. Ik heb zoo een Vogelt

len is

De tweede zoort dezer Vogels, de Sa- De Saririwan genaamd , is het rechte Wyfker
van den Ys-Vogel

je gehad, dat , zittende op een stokje
daar ’t met eer ketenken aan vast was

Deze is doorgaans wat grooter, als

wel vyf-en-twintig maal aan den andren,

na dat het voor af fraey gedanst, en ge

de vorige

huppeld had, wist over zyn koptebuitclen. En teeken dat dit zoort van Vogt

Hy is schoon Hemels-blaeuw van kop;
dog in zommige wat na den zwarter

len zeer leerzaam i

Zy vallen eigentlyk op Jaca, en il
heb ze op Baïavia in menigte zien te
koop brengen. Men ziet byna niets aar

Wan , O

’t Wyf-

ken van
die Ys-

ook zwart

De bek is recht, scherp, bloed-rood,

niet aan dit kleen Vogeltje ziet, en ,

en wel een halve vinger lang. De oogen
leggen diep in de kop, en dicht aan ’t
agtersie van den bek, zynde zwart, vinnig staande, en over de welke hy uit de

bekoord ieder een zelfs op ’t eerste ge

Men heeft hier ook een Vogel

2i

Vogel.

trekkende. De hals en buik zyn wit
de vleugels kort, rondagtig, zwart :
dog boven aan licht-blaeuw, en de rug

de groote groene Raven, dat men ook

zicht

DeTe
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zy in 't Bosch, ’t zy aan de Waterkant
Hy leefd meest van Wormer

hoeke

om zyn fraije kouleuren weerdig is be

of 't

chreven te werden , en die van ’t ge

voorsten hoek een velleken haalen , en
die geheel bedelken kan. Hy is kort van

slacht der Ys-Vogelen schynd te zyn

tong, zeer fel van gebit en niet tam te

Daar zyn ’er twee byzondre , die zom

maken , stervende liever van honger,
dan ’t voorgeworpene te eeten.

Manne

ken van
de Am

bonsche

mige de eene voor 't Manneken , en d

Ys-Vo

andre voor het Wyfken houden, het

Zyn lyf schynd wat bultig te zyn. De

welk, of dit zoo zy, ik niet vast verze-

pooten zyn kleen, teeder, en Oker-geel,

gel

keren kan

De Tohorkey, die voor 't Manneker
van de Ambonsche Ys- Vogels gehouder
werd, is van groote als een Tortel-Duif.
De bek des zelf; is recht, ruim een

groote duim lang , zeer vast, sterk, er
scherp, uit den violette zwart-agtig, en
aan ’t einde geel

De geneele borst is Orangie, gelyl
ook twec plekken aan ’t voor-hoofd

in vier klaeuwen verdeeld , waar van de
eene ,

de kortste zynde, agterwaards

taat

De staart is tweederley. In de meeste
bestaat zy uit vier lange vederen , die
wit, en een hand breed zyn, gelyk ok
t agterste van de rug wit is, behalven
nog eenige kleener pluimen , daar onder

staande. Deze staart beweegd op en neder.

als die der kwikstaarten. Aan de andre

Aan de keel is hy licht-geel gelyk hy ool

die mogelyk ouder zyn; vertoonden zich

zulke plekken in de nek heeft. Dekop is

wee zeldzame dunne licht-blaeuwe pen-

zwart met Safier-blaeuw gemengd. De

nen uit den staart, die wel een dun stroor-

pluimen der vlerken, rug, en de staar

en dik, 102 12 duimen lang ; en aan
de kanten met fyne korte blaeuwe vezel-

zyn zwart gespikkeld met licht-blaeuwi
vlckken ; maar de vederen zyn rech

kens bezet zyn , die na ’t einde van de

ZWart

pennen , breeder en wit worden, en

Zyn bek kan hy openen tot aan de
oogen , die stuurs en vinnig staan. Al
hy de kop opricht, en zynen hals uit

rekt , staan zyn pluimen overeind, al
aan een leeuwerk

De pooten zyn teeder, rood, (gelyk
die van een gekooltte kreeft) en in twee
klaeuwen voorwaards , en een achter

waards verdeeld. De staart is niet lang
en bestaat uit vier gelyke vederer

Die van de Kust Hiroe noemen hem

ian ieder pen’s einde, ziet men als een

kleen wit wacijertje, van groote als eer
angwerpige drie-stuivers , waar in hi

eenige overeenkomst met het Konings-

Vogeltje, en nog meer met zekere Vo¬
gel , die men de Pylstaart noemd , (dat
een zoort van witte Meeuwen is) heeft.

Wy vertoonen den zelven na ’t leven

In Prent

byde Letter S. afgeteekend.

vertoond

De geheele Vogel is, buiten den bek
vyf duimen lang

Tohorkey , Indien hy nu voor 't Man
neken van de Ys-Vogels niet doorgaan

De Amboineezen noemen dezen Vogel
op de Kust Hitoe Saliwan dog op Leytimo

kan, zoo moet het een zoort van spech

Sariwan. Hy werd ook wel Radja De

ten zyr

Hy onthoud zig in holle Boomen, 't

dang, of de Koning der Garneelen, genaa pic

Mer
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Men ziet ze zoo wel aan de stranden

gelykt. Hy schreeuwd in de Bosschen

als aan de Oevers der Rievieren, daar z

zoo sterk, dat men hem zelfs van verre

op Lommerryke Boomen, en op de steile al bekruipen kan ; dog zoo ras hy eenig
Klippen zittende, de Vischkens, en Gar Dier, of Mensch, gewaar werd, rekt
neelen , in ’t Water beloeren, en zeer

hy zyn hals, en lange pooten uit, en

behendig weten te vangen. Ook aazen peurd aanstonds op de vlugt.
Het wonderlykste in deze Vogel is
zy sterk op die groote Nesten met witte
Mieren, die zich hier en daar in 't Bosch

dat hy, schoon geen groot lichaam heb-

in de holle Boomen, of van buiten ’er te

bende, nogtans zulke groote cyeren legt.

gen aan, vertoonen, daar zy wel by ge

alzoo zy grooter, dan Enden- ja zommi-

vangen zyn. Als ’t laag Water werd,

ge grooter, als Ganzen-eyeren , zyn

loopen zy, gelyk de Snippen, en kwik-

Deze eyeren bevind men langwerpig,

staarten, na ’t Strand, om haar kost te
zoeken.

Zy maken haar Nesten in een kleyagtige

licht-rood , en met fyne puntjens be
sprengd te zyn. Om deze te leggen,

grond op steile Oevers, en dat wel zoo

maakt hy groote hoopen in ’t Bosch,
die byna als kleene heuvelkens van mulle

zeker en wel verzorgd , dat men ’er

en zandagtige aarde, wel 3, 4 a5 voeten

naeuwlyks bykomen, en ook te gelyk hoog, en 3 a 4 vadem in ’t rond , ten
zoodanig, dat het ryzend Zee-Wa ter deelen met Ryskens vermengd zyn, onhen niet beschadigen , nog haar gebouw der welke hy zyn eyeren verbergd, lanat maken kan. En daarom zyn de In-

tende die van zelfs door de tyd en de

landers gewoon den ingang van ’t Nesl

Zon uitbroeden, komende de Kiekens

toe te ftoppen, en van boven na beneden

ten eersten al met pluimen bedekt uit die

te graven, om de Vogel zoo levend te heuvels, en als jonge Duiven te voorschyn; dog die zyn, om hare wildheid,
krygen
Nen ziet beide deze Vogels meest ir

zeer kwalyk op te leweken, hoewel men

de Regen-tyd, en zy werden veel in de ze eenige tyd lang in’t leven behouden
heeft

Maand September gevangen.

Dat nu de Tohorkey de rechte Ys-Vo-

Men vangtze in de Regen tyd met
gel is, die men in Europa heeft, en die strilcken. Als hare vlerken nat werden,
men in de Winter daar aan de hooge Oe konnen zy niet snel loopen. Zy vliegen
niet hoog, maar loopen zeer snel, zoo
vers der Rievieren, en elders vangt, daa
aan behoefd men niet te twyffelen ,

ver-

mits dit door Lieden, die beide deze Vo
gels by een gezien hebben, onderzogt,
en waar bevonden is

De Mal
leoe, of

het Wil
Veld

Hoen.

In Amboina valt ook een wild Hoen

dat zy niet licht te treffen zyn. De ou-

de zyn niet tam te maken.

Zy onthouden zich in de Bosschen,
en ook wel aan strand , daar zy zekere
wormpkens , haar kost zynde, komen

dat wat kleener, dan een tam, en eenig

zoeken. Ook eeten zy geerne de Seme-

zins van gedaante als een Faisant is

len van 't Zagoe-meel, of de Eela, die

Deze Vogel is kleen van kop in opzigt men anders de Verkens, en andre Dievan zyn lyf , welke na zyn bek toe spits ren, wel te eeten geeft.
Sy zynvet, swaar, en aangenaam, om
toeloopt, hebbende een klein kuifje (gete eeten, gelyk ook hare eyeren, die van
lyk wel zommige duiven) in de nek.
Hy is kort, en recht van bek, gelyk binnen meest met een geeledoyer vervuld
andre Hoenderen, en in ’t midden des zyn, en die men op de markt veel te
zelfs heeft hy twee neusgaten. De plui koop brengt.
Op Boero, Bangay, en Celebes, valt
men van de kop, en aan den hals, zyn
kort, staande zeer ydel, zoo dat men ’er een grooter slag , welkers eyeren groo
zyn roode huid door heenen zien kan, j¬ ter, dan Ganzen-eyeren, zyn.
De Haan, of 't Manneken van deze
zelf de hals is ook kaal, en zeer rood.

Hy is groot van oogen, met een ross
kring 'er om. Daarbeneven is hy dik er

Vogel, heeft meer rood onder het zwart
loopen, ook heeft hy een schoone lange

bolagtig van lyf. De vleugels en staart kam op zyn kop, is hooger van pooten
loopen rondagtig en kort, over ’t gansch en heeft geen stompe staart, maar de zel
lyf zyn fyne vederen wel zwart; maar den

ve is met veel meer vederen voorzien.

rug is vuil graeuw, als of hy met stof en Hy heeft een uitermaten sterke stem
ten deele na ’t blaffen der Honden, en
aarde besproeid was. Hy is lang van pooten, die grofen sterk, boven met zwar- ten deele na ’t maeuwen der Katten,

te , dog beneden met rosse pluimen be gelykende, roeperde zeer helder, Wau,
kleed zyn. Aan de zelve heeft hy groo- Wau uit, hoewel zy dat meest by nacht
te lange teenen , waar aan men stompe doen
Het is opmerkens-weerdig, dat dit
klaeuwen verneemd.

Deze Vogel heeft een luide en kakel Veld-Hoen, zoo als het een ey gelegt
agtige stem, die eenigzins na het fuiten heeft, van zich zelven valt, even eens
als
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als een , die de valllende ziekte heeft ; agterste (die tegen de voorste aan gekeerd
dog een half uur daar na vliegd het weer
henen. Het is ook daarom, dat de Am-

taat ) de kortste is.

boineezen deze ziekte (by de Maleijers,

er V. na’t leven.

Mati Ajam , dat is, de vallende ziekte,

of eigentlyk de dood van 't Hoen genaamd,
Mema (’t geen deze vallende ziekte van
dit Veld-Hoen betelend noemen.

De naam, die zy aan dezen Vogel ge-

DeLangbeck.

Wy vertoonen den zelven by de Let-

Vogel, die zy Latoe Wassi , of den Ko¬
ning der Velden noemen.

Deze heeft groote gemeenschap met De La-

den Bintapoe, bevorens van ons beschre-toewassi,
of de Ko¬

ven, is Moeleoe, of Malleoe, of anders

ven.

ook wel, Mema, en op Ceram, Moma.
lk vind onder hunne Vogels 'er een,

Hy is 10 duimen lang. De kop is
groot en breed , de hals dik , de bek

diens naam in ’t gemeen , Moeloet Pandjang, of de Langbek is.

va 't Leven ver-

De Amboineesen hebben nog een fraeijebeeld.

ning der

Velden.

bloed-rood , breed, een weinig omgekromd, en aan ’t einde zwartagtig. De

Het fatzoen, en de groote van de Vo- kop en hals is van een bruine Aard-verwe , en de vlerken zyn mede van Aard-

gel, is als die van een End-Vogel, en in
allen deelen daar zeer wel na gelykende.
Hy is wel zoo groot, en wat ronder

verw ; dog wat met blaeuw gemengeld. De slagvederen zyn zwartagtig,

van kop, als een End-Vogel, wat ronder

en aan ’t uiterste der vederen ziet men

van oogen , donker-graeuw van verw

een witte vlck, als van een halve Maan,

dog met zwarte streeken gemengeld, en, en de agt voorste zyn in de midden witvoor al boven de oogen.

agtig, met eenig blaeuw gemengd. De

De bek is wel een groote hand-breed rug is wat donkerder; dog onder de zellang, zwart van boven, en beneden graeuw ve loopt eenig Spaansch-groen, gelyk de

van verwe , na voren wat spitzer toeHy is lang en dik van hals , even eens
als een End- Vogel

gansche buik mede van deze laatste verw is.
De vederen van de staart zyn aan ’t be-

loopende.
en is de zelve zeer

gin van die zelve verwe; dog aan ’t einde zwart.

Hy is kort van pooten , die van zyn
fraey van zwart en graeuw gemarmerd,
hoedanig ook de rug, hoewel die wel schenkelen tot ’t uiterste der teenen maar
anderhalven duim uitmaken. Deze zyn
meest graeuw is.
De vlerken zyn Heerlyk violet en bruin-

rood , en van vier dunne teenen met

agtig gemarmerd. De borst is licht asch-

zwarte kromme klaeuwen voorzien.

graeuw. De staart is gemarmerd, gelyk de vlerken, en eveneens, byna, als

eerste korter, dan de tweede is.

Aan de slagvederen is nog dit , dat de

In den bek werd men een lange spleet
De pooten zyn redelyk lang, metdrie gewaar, die hem in de plaats van zyn

die van een Duive.

stompe lange teenen ’er aan , waar van

Zyn oogen leden zyn geel, en hy is

de kortste zyn; dog men ziet 'er de vlie-

zeer fel van gebit. Hy aast op sprinkhaanen , Kevers, enz: , zoekende zyn
kost in de verlatene Bosch-Thuinen.

zen , die men in de End-Vogels heeft,
niet tusschen beide.
In Prent
vertoond

De Mafsareke,

of Hout¬
Spip.

neus-gaten verstrekt.

de buitenste de langste , en de binnenste

Wy vertoonen den zelven na ’t leven
Letter T afgeteekend.
Langs Strand ziet men hier ook zeer

by de

De Amboincesen noemen hem ook wel

Manoe Nitoe, dat is, de Duivels-Vogel

om dat hy een zeer naar en klaaglyk ge-

huil in ’t Bosch maakt, gedurig niet anMassurcke noemen, en dat een zoort van ders dan Oewey, Oewey, met een groot
Hout-Snippen is, die van groote als een gejammer uitroepende.
veel Vogels , die de Amboineesen Boerong

Hier valt ook een Vogel, die de naam
jonge Duif zyn.
De KaleZy konnen van lengte een span haalen, van de Calefater, of de Klapper, by ons, fater.
zyn redelyk lang, zwart van bek, en en by de Amboineesen die van Manoe Ta¬

ook zwart, en kleen van oogen , om hau draagt, Hy werd zoo genaamd,om
dat zyn gemeene stem, van Top Top, en
welke een roode kring loopt

Hy is aan de kop en hals licht- asch- Joep Joep, even eens klinkt, als of men
graeuw gemarmerd, en op de vlerken een Scheeps-Timmerman een Schip hoor¬
zeer donker-bruin van grond met veel

de kalefaten. Het is een Nagt- Vogel,

wit gespikkeld ; dog de staart, die van fatzoen en groote als een Nacht-

wat spits en kort, is lichter gemar- Uyl, of een Sperwer; zynde over ’t
gansch lyf wonderlyk fraey gemarmeld,
en gevlekt. Hy is ontrent 10 duimen
heeft hy zeer lange bleek-groene en ster- lang, en niet veel van een Hout-Snep
meld.

Zyn borst en buik is wit, ook

ke pooten; waar aan hy vier teenen met verschillende.

De kop is zwart, met graeuw fyn genen de drie voorste redelyk lang, dog de waterd, ook is zy plat, en gedrukt, de
scherpe klaeuwen heeft, van welke teeIII. DEEL.

Sf

bek
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bek kleen, zwart, en wat krom. Aan ’i Pyl-staart, en by de Maleijers Boereng De pylboven-deel des zelfs zyn twee wratten

Sasapo, dat is, de Besem- Vogel, om dat naart.

en daar in twee neus-gaten.

de penne in zyn staart wel na een dun

lkeltje, of Besemken gelykt, genaamd.

Agter den bek by de oogen na bene

Dit is een zoort van witte Meeuwen

den toe, heeft hy styve borstels, als baar
den.

Hy is groot van oogen, die uit der
zwarten en roodagtig zyn.

Hy kan zyn bek byna tot zyn ooger
open doen. De hals is ontrent den rug

by onze Zee-Lieden zeer wel bekend,
en daarom by hen een Pylstaart genaamd
om dat zig agter uit zyn staart, (zoo 't
schynd) een enkele pen, als een Pyl, vertoond.

heeft een rechten spitzen bek-

aardig met zwart en hoog- geel gemar
merd, even eens byna, als of men de

een langwerpige kop , die plat, en vor

oogen van zommige Kapellen of Schoen

pluimen is.

Hy

Hy is wit over ’t gansch lyf, lang van

lappers op zyn vederen zag. Op de vler-

ken ziet men meer graeuw, en dat is fyn vlerken, stomp en spits van steert, waar

gewatetd. De vier grootste slag-vede

in twee pennen van 14 a 16 duim zyn

ren zyn zwart, en die hebben in ’t mid-

die men in ’t vliegen, maar voor eenc

pen , ofte pyl , vermits zy geen halve

den een breede witte vlck. De buik is

vinger van een staan, zou aanzien.

donker-graeuw en bleek-geel, schoor

gewaterd, gelyk men wel aan de Nacht-

De agterste kleenste helft is met witte

Uilen en de Valken ziet. De staart is pluimen bezet, ’t vordre is byna kaal,

of aan weerzyden vol korte hairkens

zoo lang als ’t geheel lyf, breed , boven donker-graeuw met een kleene wa

die in zommige roodagtig zyn. Deze

tering, en beneden donker-graeuw ; dos

lange pennen heeft hy ( gelyk boven ge-

de twee buitenste vederen aan wederzy

den zyn van ’t einde byna tot de helft

zegt is) met de Koninks-Vogel, en ’t
Wyfken van de Ys-Vogel, gemeen, ge-

toe wit

lyk men die ook wel in zommige Papoe-

Van verre is deze Vogel donker-geel,

sche Perkieten vind.

of rookverwig. Aan’t voorste der vleu-

Hy is kort van pooten, die van drie

gels ziet men de geele vlekken breeder.
De schenkels en pooten zyn kleen
dun , vol pluimen, en van vier teener

teenen, met vellekens voorzien even als in

de andre Water-Vogels, aan een gehegt
zyn

Daar is ook een Vogel, die wat groo- De Sokiter, als een Specht, en die Soli ge- vogel.

voorzien, waar van de kortste na binnen

en ter zyden uit, of wat na agteren staat
van de drie voorste is de middelste de

naamd is.

Hy is wat kleender, als een Duive

langste, en aan zyn klaeuwen ziet men

een gekarteld vellcken.

of ontrent derthien a veerthien duimen

De borst is dik, en vleesch-agtig. Hy
is groot van hert, en aast op Sprinkhaanen, Krekels, enz. Hy werd ’s nagt.
veel gehoord ; dog zeer weinig gezien,

over het lyf , en van bek wel twee dui-

men lang, die ook dik, zwartagtig, en
wat krom als een hauwe of Boon-schille

ondergang, dan eens in ’t Bosch, en dar

cbogen is. Het vel van de kop is Citroen-geel met graeuwe vederen, of pluimen , die wat na ’t geel trel-ken.

ook wel eens ontrent de wooningen der
Menschen, hooren. By warme dagen er

kens der vlerken zyn aardverwig, en wat

en laat zich meest een uur a twee na Zons

De nek, de rug, en de kleene veder-

by stille nagten komt hy meest voor den na den geelen trekkende

dag, en voornamelyk in de drooge tyd,
schynende door zyn stem de Zee-Lieder

De slag-vederen aan de vleugelen, als
mede aan de staart, die zes duimen lang,

te waarschouwen, dat het nu tyd begind

en van even lange vederen gemaakt, en

te werden, om hunne Vaartuigen te Cale

breedagtig is, hebben meer van’t geele;

fateren. Zomtyds egter hoord men hen

dog de borst is nog vry geeler, en de

ook wel, wanneer ’er na heete dagen een

huid licht graeuw

koele nacht, of regen, staat te volgen.
Hy onthoud zich op uitgebreide luch-

men, of korte vederen bezet, en ’t vor-

tige Boomen, en byzonder op de Soekom- Boom; maar op geen digte Boo

men. Schoon hy by dag al vliegt, hoord
men dog dan zyn stem niet; maar dar
zit hy op de Boomen stil

Men hoord van hem tweederley stem
want zoo als hy Joep Joep geroepen heeft

werd ’er agter aan nog een grove stem
van Krob, Krob, na-gehoord.

Hier valt nog een Vogel, by ons de

De pooten zyn boven aan met pluidre is kaal en loodverwig. Zy zyn voorzien van vier teenen, die een duim lang
en ook Lood-verwig zyn, waar aan zich
kromme zwarte klaeuwen vertoonen
Hy is gewoon ’s morgens by ’t aanbreken

van den Dageraad door 't Bosch te vliegen, en dan met een afgebroken stem te

schreeuwen , dat tot het opkomen van

de Zon duurd; dog over dag hoord men
hem niet.
Hier
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Hier na werd hy ook wel de Uur-Vo¬ met moy weder, en ook wel ’s nagts ;
gel, of de Opwckker genaamd.

dog niet van eenerley stem : want

Zommige hebben hem ook wel de naam dan roept hy eens Hoeri Hoeri, Hoekot
van de Hoeren-Vogel gegeven, zeggende Hoekoe, en op een andre reis roept hy
dat hy die opwekt, en waarschouwd
dat het tyd is, om te vertrekken.
Deze valt op Ceram, en meest op

zeer klaar Koek , Koek, Koek, waar na
hy ook zyn naam draagd, en achter aan

hoord men altyd nog een doove stem, als
Hoewamohel. Als men hem van daar een nagalming van ’t eerste ; dog de geal levend op de Kusl van Hitoe brengt meene Man houd dit voor een geluid uit

kan hy daar niet aarden , even gelyk zyn aars, of voor een zoort van winden,

men de witte Kakatoeha's ook in menigte

die hy loost.

wel op Hoewamohel , dog niet op ’t Ei-

Zyn jongen zyn met styve stekelige

land Amboina, of in des zelfs Bosschen

vederen bezet, zoo dat zy veel eer Egelt-

vind.

Hy nesteld op hooge Boomen, en men

kan hem in den Morgenstond op de zel-

es, als Vogels, gelyken ; ’t geen hen
een vry aardige gedaante geeft.

Hy onthoud zig meest in’t gras, en

ve kwalyk bekennen, en niet wel in 't in de lage struiken , waarom hem zom-

gezicht krygen, om hem te schieten, al mige de Koeskoes-Vogel noemen, dat
zoo hy zeer stil zit, en in couleur zeer egter een geheel ander kleen zwart Vowel na de schors der Boomen gelykt

zynde zyn stem ’teenige, waardoor men
hem ontdelt.

Op zekere tyden des Jaars krygt deze

gelken is.

Hy nesteld ook op de Boomen, daar
men hem wel meest hoort schreeuwen.
De Inlanders houden hem voor een Moy-

Vogel een kalen hals, als of hem al zyne weders-Vogel, als hy, na een langen Re¬
vederen uitgetrokken waren. Wat daar gen gehoord werd.
de reden van zy, is my onbekend.

In de Bosschen van Amboina heeft men

De

Hier van schynd mede een zoort te een zoort van wilde Duiven, die men ir baeuwe
De Koe
Boschzyn zekere Vogel, die veel op Boerovalt, twee zoorten , in de blaeuwe of groene, Duive.
kock.
en van hen Poho Pobo genaamd werd
en in de witte, verdeeld.
Deblaeuwe isvan grootte, als een Endgraeuw van verw, zonder dat iet verdei
van hem bekend is, dan dat hy tegen den

dag mede zeer sterk Pobo Poho roept.
Hier in Ambon, is ook een Vogel, die
wel juist niet uit het geslacht der Koe-

Vogel, zomtyds ook grooter, van kor

als een Duive, gelyk ook de bek is,
die zich recht, en ook een weinig krom,
en blaeuwagtig vertoond. Het onderste

koeken; maar egter by ons zoo genaamd

des zelfs, byna tot aan het einde, is met

is, om dat hy die stem gedurig uit,en

witagtige veeren bezet.

zeer sterk Koekoek roept, hoewelhy

De borst en buik zyn witagtig met

anders een Vogel van een slegt aanzien is. wat graeuw gemengd , ook is de kop
licht-graeuw. De rug, en vleugels,
Hy is wat kleener, als een Raven
zyn groen met een schoone weerschyn,
zynde met staart en al ruim twintig duials die van een smaragd, en van Goud,
men lang
Zyn bek is meest recht, bultig, en byna als dat gene , ’t welk men aan ’t
zwart, hoedanig zyn oogen ook vanver-

Manneken van de Paeuwen ziet; dog de

slagvederen aan de vleugels, en den staart,
we zyn. De kop, hals, borst, en rug
zyn ook kool-zwart. De vlerken zyn zyn zwart, of blaeuwagtig-zwart.
De pooten zyn kort en sterk, met veros ; dog ’t einde der zelve rookverwig
In de staart ziet men drie a vier zwar-

deren tot onder het bovendeel der zelve

te vederen, langer als de andre. Deplui-

bezet , en daar aan vertoonen zich vyf

men aan’t lyf staan wit, ydel en verward.

sterke klaeuwen, waar mede zy zoo vast

Onder de vederen aan de kop ziet mer

konnen houden , dat zy iemand de han-

groote krombogtige gaten, dat zyn oorer

den bezeeren, als men die aanvat

willen zyn.

De pooten zyn zwart, en in vier dunne teenen verdeeld, waar van de binnen-

Haar vleesch is zeer hard, en zwaar
om te verteeren ; waarom men gewoon
is de zelve niet ten eersten te eeten, maar

ste en agterste de langste is , waar aan die een nacht in de lucht te hangen, of,
lange en byna rechte klaeuwen, byna of zoo het droog weder is, die een nacht in
de Aarde te begraven , waar door het
’t Limoen-doornen waren, staan.
Boven, en aan ’t uiterste van de stuit, zelve murw werd, zynde de borst-stuk-

in de staart, heeft hy een spits en styf ken daar van wel de beste. Ik heb die
blaasje, met een wey-agtige vogtigheid verscheide maalen in 't Bosch doen schieten, en, op een Tocht zynde, met veel
gevuld, en als in tween gekloofd.
Hy heeft een zwarte lever, en zyn smaak gegeten.

maag hangt zeer vast aan zyn buik.

Men noemdze de blaeuwe, of de groe-

Men verneemd hem meest ’s avonds ne Bosch-Duif, en de Amboinces noemd
die Ahoen.

Ss2

Zy
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Zy onthouden zich over al in de Bos- de Foelie alleen verteeren , loozende de
Noot met haar schaal by den afgang, al-

schen, ’t zy ontrent de Zee-kant , ’t zy
Land- waard in gelegen, meest op de

zoo zy alleen de rype Nooten, die al

uit den bolster gevallen zyn, inssokken,
het Gebergte ; dog tegen den Avond in een groote menigte daar in Banda, en
vliegen zy gemeenelyk na Strand toe, ook op Ceram, en andre Eilanden daar
nemende hare rust op de Mangi Mangi, ontrent voort, dewelke, zoo ras zy maar
hooge Boomen, en weinig zeer diep in

of diergelyke Boomen ; zoo daar on-

wat in de grond raken, zeer gelukkig,

trent kleene Eilandekens met hooge

en weelderig, voortgroeiyen , voor al
als zy in ’t eerste onder de Lommer

Boomen zyn, vliegen zy daar na toe

om daar te vernagten, en begeven zich van eenige wilde Boomen opschieten

sMorgens weer na Land, dat egter meest die men egter, als zy wat grooter geworden zyn, omkappen moet, alzoo zy

plaats in de witte zoort heeft, alzoo de

groene in ’t Bosch blyven, en noit op

die Eilandekens gezien werden.

dan lugt moeten hebben.

leder een heeft geen recht in Ban-

Diergelyke Eilandekens (die vol witte da , om die Vogels te schieten, maar dat

op Cerams West-zyde, het tweede op Ma-

staat alleen aan ieder Perkenier aldaar vry.
Men meinde van ouds by de Bandeneesen, dat de zekerste wyze , om de Mus-

nipa's Zuid-zyde, en ’t kleenste tusschen

chaat-Nooten te planten , die van deze

Duiven zyn) heeft men ’er drie in Amboina, waar van’t grootste voor Caybobo

Vogels was ; dog de tyd heeft geleerd,
Zy aazen op velerley Boom-Vrugten, dat het immers zoo wel door de Menvoor al op die van de grootste Waringin- schen, by ’t planten van de Noot op zyn

Amboina, en Oma, gelegen is.

Boom, ook op Kanari-Nooten, die zoo

tyd, geschieden kan-

groot als onze blaeuwe Pruimen zyn

De witte Bosch-Duive is in alles de

en die zy met bolster met al inslokken.

andre Bosch-Duif, uitgenomen dat zy

waar van zy den buitensten bolster vertee-

De witte
3osch

kleener, en geheel witagtig is, gelyk; Duis.

ren, en de Noot zelf met den afgang dog de slag- vederen ’t uiterste van de
loozen, waar van nieuwe Boomkens zeer steert, en de pooten, zyn zwart of Lood-

voorspoedig groeijen, zynde deze Dui-

verwig.

ven , en de Malleoe's de voornaamste

Deze houden zig meest ontrent de

voortplanters der wilde Boomen, gelyk

zy dus ook de Nagel¬ en Nooten-Mus-

Stranden op de Mangi. Mangi, en Waringin- Boomen ; dog 's nagts vliegen zy

schaat-Boomen zeer sterk voortzetten.

na de voornoemde onbewoonde Eilandc-

De maag van ’t Manneken dezer Vo- kens, zoo zy 'er ontrent zyn, gelyk zy 'er
gels is zwart, met veel ongelyke knob-

ook meest hare eyeren leggen , hoewel

belkens bezet. By de lever hing een gal¬

zy ook wel op de Boomen ontrent het

blaasje.

Strand blyven vernagten.

De darmen waren groot, en wyd
Deze zyn nog harder van vleesch, als
doorgaans van eenerley dikte. Het is een de blaeuwe Bosch-Duiven , waarom zy
Vogel, die men niet tam maken kan.

De Ban-

dasche

Nooten

Eeter.

zelden , dan in een tyd, als men anders
Men heeft nog een andre groene zoort niet krygen kan, gezogt werden.
van deze Vogels, die men in Bande by
Zy zyn ’er ook zoo menigvuldig niet,
den Inlander Falor, maar by ons Volk als de groene ; dog zy zyn tacijer, en
Nooten-eeters noemd. Zy verschillen var
sterven, geschoten zynde, ook zoolicht

de vorige niet, behalven dat zy pooten

niet, als de blaeuwe , blyvende , al zyn

hebben, die zoo rood als Koraal , en zy al geschoten, zeer dikwils aan de takook met veeren bekleed zyn. Deze zyn ken met hare klaeuwen hangen.

geel van oogen, daar de Ambonsche meest

Onder de vleugels, en onder de staart,

zwart zyn, hoewel men onder deze hier hebben zy geelagtige vederen, die aan ’t

ook wel eenige met geele oogen vind
geheel lichaam zoo zagt, als dons, en
Hare slag-vederen hebben ook meer dierhalven zeer goed tot bedden, en kusgroen, en de geheele hals is witagtig

ens, zyn.

tot aan den rug toe. Haar vleesch is ook

Deze Duiven noemen de Inlanders, tot
korter, en lekkerder , dan dat van de onderscheiding van de andre, Aitija, en

Ambonsche, waarom zy in Banda veel ge-

die van Hitoe, Attiwen

schoten werden, die ze dan, volgens hunne gewoonte, met ingewand en al stoven

Men heeft in Amboina ook tweederley
zoorten van Tortel-Duiven , hoewel ’er

en braaden, om dat hare mage vervuld is

nog wel meer zyn, die maar eenigzins in

met de half verteerde Foelie, welkers verwe verschillen.

kragt men ’er dan geheel in behoud, en

Deze twee zyn, delage, en de hooge

er doorbraad.

De lage , die ook wel de groene ge- De lage,

Deze Nooten-eeters planten de inge-

naamd werd, is van groote als onze Tor- of groe-

slokte Nooten-Mufschaaten (daar van zy tel- Duif. De bek des zelfs is rood, ne, Tortel-Duif.
recht,
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recht, en aan ’t voorste deel licht-rood. recht groen; dog het uiterste van de vlerniet bultig, nog dikagtig, gelyk aan de
onze

De borst en buik zyn uit den licht-

graeuwen, en bruinen, gemengd, bo-

ken is zwart, en aan de staart wit

Dwers over ’t midden des buiks gaat
een zwarte band ; dog de vordre agterhelft des buiks is gemengd van witte

ven op de kop is hy hoog bruin. De graeuwe, eu groene vederen.
hals is asch-graeuw , de vlerken en rus

De pooten zynkort, Koraal-rood, en

zyn groen , en wat Aard-verwig, waar met vederkens bezet. De vederen aan ’t
onder een Goude glans speeld, en ook lyf staan mede zeer onvast en vallen ten
iet zwarts loopt

eerste, als men die Vogel maar wat be¬

De slag-vederen, en de staart, zyn handeld, uit. Een gebrek , dat in anzwart, en de pooten kleen, en donker- dre Tortel-Duiven mede zeer veel verrood. Alle de vederen aan ’t lyf hebben

wel dichte schachten ; dog die staan zoc
les in ’t vel , dat ze zeer licht in 't be¬
handelen der zelve uitvallen.

Daar zyn ’er ook , die een licht-roode
bck hebben. Aan ’t voorhoofd vertoo

nomen werd.

Zy zyn droevig en sterk zugtende van
stem , die zy lang uithaalen, ook zyn zy
wilder van Aard, als de vorige, en dier-

halven zeer kwalyk op te voeden.
Daar zyn nog andre zoorten van deze Een der¬

nen zich ook cenige witte vederen, als Vogel, die zwarte druppels op de groe

de zoort

ne vederen der vlerken en op den rug heb

van Tor-

borst is recht bruin; maar de agtersteve

ben , welker slag-vederen aan de vleu-

tel-Dui-

deren aan ’t lyf zyn zwart. En dit is

gels zwart met witte randen zyn. De

buiten twyffel het Manneken van dit ge

buik dezer Vogels is wit ; dog de agter-

ook aan de kanten van de vlerken. De

slagt.

De Hitoeëesen noemen deze Lamoën;

dog wy de lage, of groene Tortel-Duif

ven

ste vederen, als mede die aan de pooten,

zyn uit den groenen en witten schoon gemengeld.

Deze zoort vliegt niet hoog; maar

De staart is niet in tweën gekloofd

loopt meest langs de grond onder het ruig

en aan’t einde groen en wit gemengd

en laag Geboomte, waar op zy hare Nes-

en als die zich uitbreid, maakt hy een

halven kring.
ten uit dunne ryskens maken
Hy vliegd veel hooger , dan de voorZy leven van de Waringin-vrugten
gaande Lamoen, ja zelf op hooge Boo¬
en van eenige Wormkens.
Zy zyn eenigzins tam te maken, als men zeer verre in ’t Bosch; hoewel hy
zy maar van geen verstoord huwelyk zyn zyn nest ook op lage Boomkens maakt.
Het Wyfken van de bevorens beschrewant zy paaren niet licht met een ander

gelyk alle Tortel-Duiven doen. Zy eeten ve Oenat is meest groen over ’t geheel
geerne kleen-gesneden Kanari-Vrugten , lyf, zynde ook zwart gewaterd, als 't

Het
Purper

Hoofdyje

en raeuwe Ryst. Zy kirren zagtkens

Manneken , behalven op de kop, daar

byna als onze Tortel- Duiven ; dog wat
dor-agtig.

men een zwart-agtige blaeuwe vlek ziet.

Daar is nog een tweede zoort vanTor-

den oog-appel heeft hy een breede geele

tel-Duiven, by ons het Purper-Hoofdje

De bek is zwart-agtig, en rondom
kring.

Onder den bek aan den hals is hy licht
en by de Amboineesen, die wat netter van
opmerking zyn, Oenat genaamd , daar asch-graeuw, en de borst Spaansch groen,
anders deze in ’t gemeen van hen al mede en die zomtyds met een witte halve Maan
Lamoën genaamd werd.

Dit is een van de schoonste Vogels

geteekend

Aan de vleugels zyn de slag- vederen

die men zien kan, zynde met veelerley

zwart, en de verdre groen met eenlicht-

schoone verwen geteekend, die zoo aar-

geele zoom bezet.

dig onder een gemengd zyn, dat mer

De staart is boven groen, en onder

veel moeitc heeft, om die net te beschry

zwart, en met een witten zoom. Ook

ven

is de buik wit. De pooten zyn bruin,

Hy is wat kleener, dan de vorige Vo
gel. Zyn bek is Lood-verwig. Het

en met vederen bezet.

onderste van den hals en borst is graeuw
met schoon zwart gewaterd.
De kop is schoon Purper, en aan ’t
Manneken staan de agterste vederen als

uit de namaagschap dezer Tortel-Duiver

gel Aloe,

die Purper-verwig, en die by den Inlan-

een zoort

Buiten deze vorige is ’er nog een zoort De Vo¬

der Aloe genaamd werden. Zy zyn groo
ter van kop, van bek, van oogen , hal
een kam wat overeind , anderzins is hy en pooten, dan de Tortel-Duis. Dekor

van Pur-

per Tor-

tel- Dui

gelyk als een Duif. De oogen zyn geel, is ook licht-Purper , de hals aschliefelyk, en vreesagtig van aanzien. Het graeuw , de oogen zyn groot, zwart,
bovendeel van den hals is licht-groen, en wateragtig, hebbende aan de einden
dog aan ’t einde licht-rood.
een rooden kring, en is ros van vederen,

De vlerken, de rug, en staart, zyn zynde de hals en rug wat gewaterd ;
Sf 3
dog

ven.
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dog de vlerken, en slagvederen trekken
De buik, en staart is Goud-geel, trek-

kende, wat na den Purperen, en zoo

lang, als ’t gansche lyf, welke alleen
Tortcl-Duiven doet verschillen, en de

en zig in de Galooba- of Fokki Fokki-struiken ophoud , eetende des zelfs bloeizel,

mede los van vederen, gelyk de Lamoen
dre Tortel-duiven, zy onthoud zich in

’t eenzame Bosch, en hooge Boomen
en werd in Amboina weinig gezien.
Het Manneken van deze Vogel is even

als ’t vorige ; dog ’t heeft in de steert een
pen, die veel langer, dan de andre, uit

en Wormkens

Men heeft hier ook een kleen Vogel- Dekwikken , by den Inlander Boerong Baikole staait.
en by ons den kwik-staart genaamd. Het
is zoo groot niet, als de onze, en wat
zwart-agtiger van verwe, ontrent de kop
en hals; dog gelykt anders zeer wel daar
na. Boven de oogen heeft het een breede

witte vlek, die sterk glimd, van hoeda-

steekt.

Die van Hitoe sprecken nog van een

nigen verwe ook de buik na de borst

andre Vogel, zeer weinig van deze ver-

toe, en het benedenste van de staart is.

schillende, en by hen Aloewen, of de

Ontrent de oogen heeft het eenige zwar
te vederkens na ons toegedraid
De pooten en klaeuwen zyn zwart;
en aan de schenkelen heeft het zwarte ve-

Berg-Duif genaamd zynde van groote als

een gemeene Duive, en meest Purperverwig , hebbende een staart die lan

ger , dan’t lyf, en die van de zelve verwe van boven , dog beneden zwart met
witte banden is. Ook zyn in de staart

twee lange pennen , wel anderhalf-maa

zoo lang, als ’t geheel lyf

derkens

De staart is langer als ’t geheel lic-

haam, en verdeeld zich, van voren uitgebreid zynde , wel in 10ofif zwarte
pennen, van welke ’er drie langer , dan

Daar is nog een andre Vogel, dien

Vogel.

Hy werd van zommige gehouden voor
de Boerong Galooba, die niet hoogvliegd,

zacht van stem, en van pooten als de an-

Moessor

zeer zagt, en zyn zeer zwaarmoedig en
droevig.

de zelve zeer van ’t verder geslagt der

zelve eenigzins ongelyk zyn. Deze is

De

Als men de zelve in Huis opvoed, geven zy een geluid als de Wilde Duif; dog

wat meer na den zwarten

men de Moesson-Vogel noemd.

Hy is van groote als een Duif, groot
van lyf, kleen van kop; dog zeer wel
anders na een wilde Duif gelykende. De
ze heeft breede sterke vlerken , die niet

heel lang zyn. Zyn bek is als die van een

de andre zyn, die deze Vogel byna altyd
strak, of een weinig gebogen houd , en
altyd op en neder beweegd

Daar is nog een zoet Vogeltje, Tyjoei
of 't Fluweele Vogeltje, ook wel Kakopit
en de Koning der Bloemen, genaamd.
Van grootte is’t als ons Winter-Ko-

Duive , boven op een Haanen-kammetje hebbende. Aan den hals heeft

ningsken; dog zoo verscheiden van ver-

hy eenige lange losse vederen, als die

kan, Men kan die bekwamelyk tot vier

van een Haan. De kop is zwart, er
van daar over het lyf donker-groen

zoorten brengen.
De eerste, of de gemeene zoort isasch-

Het
Tsjoei-

Vogeltje.

we, dat men het naeuwlyks beschryven

glimmende met een Purpere , weer-

verwig, groot van kop, zwart, dun

schyn; dog na de vlerken toe wat zwart

en langwerpig van bek ; van voren wat

zynde.
De staart is zeer kort, en de vlerken

krom , kort van staart, en vleugels
welker slagvederen zwart zyn ge-

strekken zich verre voor by de zelve;

lyk ook de pennen in de staart, hebben-

dog de rechte vederen aan de staart zyn

de een Citroen-geelen zoom. De hals

wit. De voorste zeide, gemengde groe-

de borst, en buik zyn asch-verwig en geel

ne glimmende weerschyn verneemd men

De
sterk,
De
en in

door een gemengd.

De tweede zoort, die voor 't Manne-

ook aan den buik.

schenkels zyn donker-rood, en zoo ken van de vorige gehouden werd, is
geel van verwe , vyf vinger-breed lang,
als aan een Hoen.
van hals wat kort , hebbende een bek
pooten zyn in drie teenen voor
een agter uit verdeeld, aan welke die een duim lang, zwart, en wat krom is.

Hy is geel van hals, borst, en buik,

hy redelyke scherpe klaeuwen heeft.
In de Regen-Moesson onthoud hy zich

in ’t Gebergte, dog in de drooge tyd
komt hy ontrent de Stranden ,

van kopboven op en in de nek asch-graeuw
en geei, als beneden.

ver-

De vleugels zyn Muis-vaal, de staart is

kondigende met zyn geroep het moy we

wat zwarter. De pooten en klaeuwen

zyn mede zwart, en hy heeft een twee-

der.

Als ’er twee te zamen komen

dan

slaan zy zoo sterk met de vlerken tegen
malkanderen , dat zy 'er aamegtis van

kluftige tong.
De derde zoort verschild van de eerste

niet, dan daar in , dat dit Vogelken aan

en waar door zy dan wel gevangen wer-

't benedenste van den hals een zwarte

den.

streep heeft, die by na over den ganschen
buik
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buik loopt, zynde de borst en buik ver- opgerecht en zwart is. Zwart van pooten , lang van teenen, en dun en lang

der geel

De vierde zoort, en de schoonste de- van klaeuwen, even eens als de Cakopit
zer Vogelen , is zwart , vier en een hal- die ook heeft.
Het aast zeer sterk op de kleene Boontve duim-breed lang, zynde geel van nek
en rug. De slag-vederen der vleugels jens, zoo als ’t nog maar Bloemen, als
wanneer die in haar Haeuwen, ofschillen
zyn Muis-vaal, en de staart is zwart
Het beneden-deel des zelfs, gelyk ook zyn. Ook cet deze Vogel zeer geerne
de hals, borst, en buik, zyn zeerzwart;
dog aan den hals en borst verneemd mer

Padi, of Ryst in de bolster, die zy net
weet te ontbolsteren.

Het is zoo licht, dat het gras, op
cen Hemelsblaeuwe weerglans.
welkers Zaadjens het al mede aast, ’er
De bek, en de schenkels, zyn zwart.
Voor aan onder de vleugels heeft hy naeuwlyks van inbuigd.
Het Nesteld ontrent de Huizen in de
eenige geel-agtige pennen, die als een
ouden glans van zig geven , en nu en Limoen-takken , waar in’t vier a vyf,
dan tusschen de vleugels uitschitteren tot zeven eyeren toe, legt. Zy viiegen
Meest alle deze zoorten van Vogels zyn by troepen, gedurig Tri Tri roepende.

twee-kluftig van tong , die zy zeer lang
Dit Vogelken is eenigzins, niet juist
De Gauitsteken, als zy gejaagd werden, of in gedaante, maar in zeden, als zeker
lattick.
als zy den dauw of ’t Water van deze en Javaansch Vogeltie Calatti, Galattiek.
gene bloemen , byzonder van de Paeuw- of Galattee, dat eenigzins uit het gekuif, Gilala, en de Jamboeze- Bloem

slacht der Musschen, of Putrerkens is

waar van zy meest leven) na zich zui-

Van groote is hy wel zoo groot als

een groote Musch, of als een Putterken ; doch dikker, en breeder, ook
lyf 'er wel in baden, zoo dat men dan spitzer van bek , die ook schoon rood

gen. Als die Bloemen wat wyd open
staan , konnen zy zich met ’t gansch
niet, als haren steert, ziet

Zy maken een wonderlyke nest, die
van de takken der Boomen afhangt, van

is, gelyk ook zyn pootjens zyn.

Het Manneken is over ’t lyf asch-

boven gefloten, en van verscheide ver-

graeuw wat na den bleek-Bloemen trekkende, hebbende een zwarte plek op de

trekjens voorzien , zynde altyd van de

kop, en by de ooren een witte.

Wind- zyde af (zoo als die een half Jaar

De vlerken zyn wat donkerder, en

doorwaid) open , dat zy zeer net weten

zwartagtig aan de einden. De staart is

waar te nemen, zoo dat hen de Wind

zwart; dog van onderen wit. Het Wyf-

reen schade tocbrengen kan. Zy werder

ten is even eens, uitgenomen dat het die

zwarte vlek op de kop, en die witte aan
gen, en zyn zeer kwalyk op te kweeken, de ooren, niet heeft; dog in de nek ziet
met de Lym der Zoekom-Vrugten gevan-

dan dat zy nu en dan nog wel wat zuiker

men eenige zwarte vederen. De verwe

uit de mond van iemand zullen zuigen.
Daar is nog een Vogelken ; byna al-

over ’t geheel lyf trekt uit den graeuwen

de Cakopit, en van de Hietoeëezen; Sopit genaamd , dat zeer na by dit Vogel¬
ken komt, zynde vier vinger-breed lang

graeuw. Zy hebben dit byzonders, dat

Dit is zoo lang van bek, nog de zelve
zoo krom niet; maarkort, recht, zwart

na ’t bruine , en de vlerken zyn recht
zy haren gevulden krop meer boven in

de nek, dan onder, dragen.
Zy vallen overvloedig op Java, Bali,
en Macassar , van waar zy zeer veel in

en driehoekig. Het gansch lyf is meest

Ambon gebragt werden, daar zy ook wel

donker asch-verwig, de borst en buil

in’t wild vliegen, en zoo daar ook nu

wat lichter, de pennen in de korte vleu- en dan gevangen, en gegeten werden.
Zy vliegen, als de Spreeuwen, altyd
gels zyn zwart-agtig, de staart is kort,
of breed, en ook zwart.

by troepen, houdende zig meest in de

Men verneemd hem in de Maand Juli.

De¬

Boontjens¬

Vogel

Ryst-Velden op, daar zy op de jonge
Padi, en andre vrugten aazen. Zy doen
op de Javaansche Waringin-Boomen.
Hier heeft men ook een Vogeltje, dat veel kwaad aan de zelve, uit welke ze,
van de Maleijers Tritri (na ’t geluid , dat met veel geraas en geschreeuw geduurig
hy

geeft) van de Amboineezen Ahoewa

moeten opgejaagd werden, waarom daar

en by ons de Boontjens-Vogel , om dat ook gedurig Menschen oppassen.

hy op de kleene zoort van Boontjens zeer
gezet is, genaamd werd.

Men vangt ze met Werp-netten, en
ook wel in Slag-koyen. Zy werden tam-

gemaakt, en kakelen gedurig, neuriende
nu en dan zeer aangenaam. Zy loopen
ven, en van hals en borst zwart-agtig ook wel door ’t Huis, gaande van zelf,
Het is zeer kleen, kort,dik, en klaeuw-

agtig zwart van bek, zwart van kop bo-

van vlerken ; wit van buik en aan ’t ag na dat zy by iemand uit de hand hebben
terste van den rug zeer fraey zwart gewa- komen eeten , tegen den avond weder
terd. Het is breed van staart, die schuins na hun Koye.

Men
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Men heeft hier nog een Vogel, de
De

Naboc.

Vleder-Muizen heeft men ’erzeer groo vieder-

Naboe genaamd die ten deelen uit het ce, en kleene, die by de Wereld reeds Muizen.
geslacht der Reigers, en ten deelen uit

zoo bekend zyn , dat het onnnodig is ,

dat der Meeuwen is.

die te beschryven.

Van gedaante is hy als een Reiger;

Zy laten zich tegen den Avond hoo-

dog geheel en al, tegen den aard der

ren, voornamentlyk ontrent de PiessangBoomen, wetende de Piessang-Vrugten ,
die nog eenigzins hard en onryp zyn,
met 't Zee-Water, dat zy in hare vler-

Reigers, een Water-Vogel.

Hy is ook een weinig kleener, als die
Vogel, lang, recht, en scherp van bek,

die wat donker-Hemelsblaeuw is, en wit ken dragen, nat, en zoo in zeer korten

van oogen , byna als die der Visschen ;
dog zwart van appel , die hy grooter en

yd , zacht te maken. Deze zyn hier
in groote menigte, en doen veel schade

kleener maken kan, met zyn oogen toe

aan die vrugten.

te trekken, of wyder te openen. Deze
oogen staan gelyk als in zyn Hemelsblaeu-

vliegende Katten, die men in Ternate de liac-

wen bek die byna tot aan zyn kaalen

kruin zich uitstrekt. Ook heeft hy geen
neusgaten, en byna geen tong; maar in
des zelfs plaats iet anders, dat voor zyn

keel geplaatst is. Zyn gansch lyf over

Van die zoorte zyn ook eenigzins de Vliegenheeft, die de gedaante van een Kat; dogten.
de vlerken van een groote vleder- Muis
hebben.

Een van de zeldzaamste Vogelkens, en
die by de Wereld zeer weinig nog be-

heeft hy als Endvogels vederen, zynde kend zyn, is het Vogelken , dat de Vowit van buik, en zwart van slag-vede- gel- Neskens maakt van welke zulken
ckkeren schotel eeten kan bereid werden.
ren. Zyn vleugels zyn drie voeten lang,
hy is kort van schenkels, plat en geel
Onder de Vogelen, die hier gemeen De Sra¬
van pooten met Hemelsblaeuwe aderen, zyn, is anders de Swaluwe, hier in groo- UIIV
waar aan vier teenen zyn , die met een

dun geel vlies aan een gehegt en van
Hemelsblaeuwe klaeuwen voorzien zyn.

te menigte is, en van de onze niet verschild ; maar onder de zelve is 'er een

die de

Vogel¬

Nesjes

die deze Nesjens alleen maakt, zonder maalt.

De Vogel zelf is zeer mager, en uitne-

dat men van de andre Swaluwen haer iet

mend licht.

diergelyks verneemd.

Hy leefd van Visch en zwerft als de
Wy vertoonen dit Vogelken hier in
Kokmeeuwen op Zee, daar hy ook wel Prent by de Letter W zo0 als ons die in prent
op komt zitten, of zich 'er op dryven

Joor de Heer Joannes Keps, Land-voogd vertoand
van Ternate, uit de Molukkos Ao. 1690.

Hy Nesteld op de Rotzen en Klippen
ontrent Strant, of op de hooge Boomen
daar ontrent.

Hy is, levend gevangen zynde zeer

fel in 't byten, en vliegd iemand ten eer
sten na de oogen.

Hy is tot spyze onbekwaam, als zynde te Vischagtig van reuk en smaak.

Hy valt zeer veel op Boero, en elders,
daar hem de kinderen weten tam te ma¬

ken, en zoo te gewennen dat hy by dag

na Zee vliegd, en ’s avonds weer t'Huis
komt.
De wit-

te, en de
zwarte

Reyger.

toegezonden is.

Het Vogelken zelf is tusschen den vier

a vyf duimen lang , blaeuwagtig zwart
van verw van boven , zoo op de kop,

als op den rug, ’t lyf , de vleugels, en
de staart , welke laatste een weinig lichter is. Het is zeer groot van vlerken
die verre buiten de staart (dewelke kort is)

uitsteeken. De bek is kort en dik-agtig
blaeuwagtig doorschynende van verwe.
Zy zyn niet boven 50 ongen zwaar.

Het is kleen van kop, kort, krom
en zwart van bek, en zoo van oogen ;

Ik heb hier in Amboina ontrent den dog heeft even voor de zelve een witte
vlek , zoo groot, als ’t oog zelf.
vitte Reiger, van groote als een KokHet is wit van buik, eenigzins met

Olifant ook verscheide malen een spier

meeuw, en vry hoog van pooten zynde,
zien zitten. Dezen Vogel noemen de
Maleijers Sippoejong, tot onderscheiding
van nog een andre Reiger, die hier mede
valt, dien zy Boerong Kontoel noemen, en
dat eigentlyk de zwarte Reiger is, die
van de vorige alleen in Couleur verschild.
Men heeft ook verscheide zoorten van

Uylen. Uylen, en ongeluk-Vogels, die de Am

zwart gewaterd, gelyk men ook zooeen

slaeuwe witte watering op des zelfs vleulen bespeurd.

Het is kort en dun van pooten , die

ook zwart, en van drie geklaeuwde teenkens voorzien zyn.

De Vogel Neskens zelfs zyn gemaal't

uit een zoort van kwallig of korrelagtig
Zee-lil van de groote Oesters, Kemas ge-

boineezen niet geerne hooren. Daar zyn naamd , dat met een breede voet op de
er verscheide van die zoorten, als de grond van de Rievier vast zit, en met

Nacht-Uyl (die zy Boerong Swangi of menigte spier-witte kwalagtige wecke
de Toover-Vogel, noemen) de Steen-Uyl, uitwasschen, als Spongien, zig beweegd.
en meer andre, die my nu niet te binnenschieten.

Dit kraalagtig Zee-sil kleeft zeer vast op
den
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den andren, en werd door de tyd zoo

Men heeft hier overvloed van Hoende-

hegt op malkandren gezet, dat het als

deren , die men voor 3 a 4 ftuivers het

maar een lichaam schynd te zyn, zoo dat
men zeer veel moeite heeft, om die van een

stuk op de Markt koopt; dog als men

Hoen¬
deren.

een goed vet Hoen hebben wil , geld

te trekken. Daar zyn 'er, die zeerblank,

het nog al 8, 102 12 stuivers, na dat

en in welke zeer weinig vederkens zyn,

het zwaar is : want ik heb hier zulke

die men derhalven gemakkelykst uit wee

kloeke Haanen en Hennen gezien , dat

ken, van de veerkens schoonmaken, van ik niet wete ze oit zoo groot in Holland
een trekken , en van welke, met een gezien te hebben; die byzonder op Boe-

Hoen gekookt, men een lekkere en zeer

ro, Manipa, Bonoa, en daar om streeks

gezonde kragtige schotel met eeten bereiden kan ; maar daar is nog een zwar

vallen , maar die dan ook wel een halve
Ryksdaalder, of een Gulden, het stuk

ter, ofbruiner zoort, die zoo veel niet.

gelden, en die dan als Kapoenen aange

als deze, geagt is. Vecle keuren een

kweekt werden.

zwart Hoen voor een ziek Mensch best

Men heeft ’er ook een zoort van Hoen

daar toe, om dat daar nog wel zoo krag-

deren , die niet alleen zwarte vederen
maar ook zwart vleesch, en zwarte ge

tigen nat van komt

De beste Vogel-Neskens (gelyk dan peenten hebben. Deze houden de In-

Ajam
Soelassi,
Sturare
Hoen-

ook de Vogelkens vallen in de Moluk

landsche Geneesmeesters allerbest voor de

kos, of in Ternate3 en wel ontrent de

zieken , om een kragtig nat te geven.
De Inlanders noemen die Ajam Soelassi,
als of wy zeiden, Dragon-Hoenderen, al-

Poorte der Moluccos zynde

eenige hol-

le Klippen in Zee Benoorden Laboda, op
de Kust van Gilolo gelegen. Ook vallen

ieren.

200 de Soelassi een zoort van Basilicum,

zy ontrent Manado op ’t Eiland Celebes,

of byna even eens van blad en smaak

zoo onder ’t Eiland Lembe, als onder de

als de Dragon is.

Databans, en andre Eilanden , in tame

lyken overvloed, die jaarlyks wel 10 Pi-

Ganzen (die hier van Java en Ma- Ganzen,
kasser gebragt werden) en Endvogelsen End-

kol geven konnen. Ook waren ’er op

zyn hier in overvloed, en derhalven voor

Vogels.

een schelling ; a 4 de eerste, en de laatZy vallen ook in Coets intsjina ; (dog ste voor io a 12 stuivers te krygen ; dog
daar niet alleen, gelyk den Vader Tacher. zy zyn ieder in hare zoort vetter, en
in zyn Siamsche Reize zeer onkundig ter veel aangenamer, als die Vogels by ons
’t Eiland Hieri eenige.

nedersteld) als mede in Patani, en op
Java. Daar vallen ’er ook op ’t Papoes

in Holland vallen, behalven dat deze

Eiland Messowal; maar die zyn zwarter

smaak zyn.

als de Ternataansche, zoo dat die laatste

voor de beste gehouden werden.
Op ’t Eiland Oma in Amboina, en in 't

byzonder in de klippen ontrent het Dorp

Oma, heeft men deze Vogelkens in myn
latere tyd mede ontdekt, die men zegt

zoo goed te zyn , dat zy voor de Ternataansche niet behoeven te wyken.

Het pond van deze Vogel-Nestkens

noit in het allerminste geyl, of geels van
Men heeft 'er ook zeer veel tamme
Duyven, die hier by ieder een voor ver Duyren.
maak aangekweckt, en rykelyk voor de
keuken gebruikt werden. Ook zyn er
Wilde in overvloed , die zich meeft op

drie Eilandekens, ’t zy ontrent Heroeco ;
en Cayboho, of by Manipa onthouden.
Hier mede nu meinen wy het voornaam

ste, dat wy oordeelen tot de beschryving

kost in Ternate een Ryksdaalder, of daar

der Ambonsche Vogelen te behooren, ge

ontrent, op Batavia anderhalve Ryks-

zegt te hebben.

Het is zeker, dat ’er nog verscheide
daalder, en , zoo ’er weinig gekomen
andre zyn, dan die ik hier beschreven
zyn, ook wel twee Ryksdaalders.
Het heugd my, dat ik ze te Amsterdam hebbe, maar die zullen of een zoort van
voor een Ryksdaalder in een Winkel over de reeds beschrevene, of zoo weinig in

18 2 20 Jaaren gekogt heb ; dog nu zyn

getal zyn, dat wy meinen hier mede te

zy daar byna niet meer te bekomen , en

konnen volstaan, alzoo ik niet wete ik

die ’er nog zyn, daar van werd 7 a8 eenige Vogels van belang overgeslagen

Gulden voor ’t pond , dat vry wat Dier

te hebben.

is, geeischt.

III. DEEL.
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WAAERLEREN.

DERDE HOOFDSTUK.
VAn de Water-Dieren, en wat zich in Zee al opdoet. Zee-Menschen bier vallende, die men met de Doejong niet verwerren moet, die zeer klaar Ao. 1653. gezien
zyn, en nader beschreven werden. Een ander voorbeeld, in Tayouan , Ao. 1661.

Een Zee-Wyf, Ao. 1712. ontrent Boero gevangen, en in Prent verbeeld. Nader be¬
schryving, en geval my wegens dit Zee-Wyf voorgekomen. Het zien van veel Dieren,
en andre zaaken in Zee; als Zee-Koejen, Zee-Peerden, Zee-Honden , enz: , even
gelyk men die op ’t Land ziet. Aanwyzing van dat 'er Zee-Menschen konnen zyn.
Het Zee- Wyf , Ao. 14-3 1404. in de Purmer-Meir gevangen. Plinius getuigenis
van zulke Zee- Wyven. En die van Alexander ab Alexandro , wegens verscheide
Zee-Menschen , door geloofweerdige Lieden gezien. Getuigenis der Portugeezen, en
van andre wegens de zelve. Zeldzaam geval, den Schryver zelf, Ao. 1714. voorgeko-

nen, zeldzaam Zee-Mensch, Ao 1716 by Raguza gezien.

Van de
Water-

Dieren.

Ndien wy redenen gehad hebben,

Doejong genaamd, van welke wy ter

om ons over veele dingen, die het plaatze, daar wy van de Visschen spreeLand van Amboina uitleverd, te ver- ken, handelen, die alzoo zy veel gelykcwonderen, wy zullen niet min, over ’t nis na den Mensch, en 't Menschelyke ,

geene de Zee daar opgeeft, verbaast staan
Wy bevinden , dat ons daar in ver-

heeft, zeer veel van de onkundige met de
Zee-Menschen verwerd werd ; dog dat Die men

scheide aanmerkens- weerdige zaaken de Zee-Menschen geheel en al van dezel-met de
Docjong
voorkomen, over ieder van welke wy in ve onderscheiden zyn, zal, zoo uit de niet ver-

't byzonder hier zullen handelen. Als

beschryving der Zee-Menschen, alhier ne- werren

vens de afbeelding der zelve, als ook uit moet

Wat

zich in de
Zee al

opdoet.

I. Zee- Menschen.

de Beschryving van de Docjong, als men

II. Gemeene Visschen.
III. Ongemeene Visschen.

die met de zelve maar vergelykt, klaar
blyken.

Dat hier meer Zee-Menschen in oude
IV. Zee-Hooronkens, en Schelpen.
V. Zee-Boomen, Zee- Bloemen, en 't tyden te voorschyn zullen gekomen zyn,
als men van tyd tot tyd wel aangeteegeene daar verder toe behoord.
kend heeft, is zeer waarschynelyk. De

ZeeMen¬
schen,

hier vallende.

I.

reden is, om dat men in ’t eerst geen or-

Van de

dentelyke wyze, van alle dagelyks voorvallende zaken aan te teckenen, gehad,

ZEE-MENSCHEN.

en om dat men naderhand netter op veel

zaaken gelet heeft.
Een van de verwonderens- weerdigfte
Het is een zekere zaak, en die men

zaken, hier in Amboina vallende, zyn de weerdig gekeurd heeft in het Dag-RegifZee-Menschen, of wel de Meir-Mannen, ter van de E: Maatschappy aan te teeke-

en Meir-Minnen , zoo die in ’t gemein nen , die alhier Ao. 1653. voorgevallen, en die van den Luitenant Frans Male
genaamd werden.
Daar is een Visch, in’t gemein de (van andre ook weil Frans Smallen genaamd)
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naamd) terwyl hy met zyn volk op een
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In ’t Jaar 1712. is (zoo men my be¬

togt gegaan was, om den vyand afbreuk

icht heeft) ontrent het Eiland Boerozulk Een

te doen, gezien is.

een Zee- Wyf niet alleen gezien ; maar

Deze Luitenant nu, niet verre van Af
sahoedi , in de Bogt van Hennetelo op

ook levendig gevangen. Het zelve wastrent

llaar Ao
1653. ge

Zee-

Wyt, Ao112 on-

Hoewamohel zynde , heeft by klaaren

19 duimen, of vyf voeten Rhynlandsche Boero
maat lang , en heeft nog vier etmaa gevan-

dag, nevens alle het Volk , dat hy by

en zeven uuren geleefd, en is, alzoo 'tgen-

zich had, twee Zee-Menschen , de eene

niet eeten wilde, eindelyk gestorven

wat grooter, als de andre, nevens mal-

zonder dat het eenig verstaanbaar geluid

zien zyn.

kanderen swemmende gezien , waarom
hy en de zynen de zelve voor een ZeeMan , en een Zee- Wyf, of voor een

Zee-paar gehouden hebben.

Ten be vze nu; dat hy die klaar en

wel onderscheiden gezien heeft, ge-

an zich gegeven heeft.

Men wil, of men heeft my bericht,
dat een zeker Krank- bezoeker in Am-

boina, Samuel Faloers, het zelve beze-

ten, en na ’t leven uitgeteekend, en na
dat het overleden was, in een zekere

tuigd hy verder dit navolgende : Dat het

vogt, om het te bewaren, gelegt, maar

haur van hare booflen pas over de nek slin¬

zich naderhand gedwongen gevonden

gerde , en dai het tusschen den groenen en

heeft, om ’t zelve aan de Heer Landvoogd

yzen van verwe was , boedanigen glan.

vander Stel, zoo ras zyn Ed: dit ge-

van hair, of Zee wier ,dat hy niet wel

hoord had , te moeten overgeven , dat

onderscheiden kon) by ook op der zelver ieder, die dezen Heer maar van naby gekend heeft , ten eersten wel gelooven

borsien ve nam.

Zy wiren verder van handen , armen,
boven-lyf en leden , even eens als een aner

der Mensch ; dog 't onderdeel liep, na

beichre

rogenschyn, onder frits af.

ven wer

den.

Deze zyn zes weken daar na wederor-

op de zelve plaats van hem en meer afs
vyftig getuigen, by klaaren dag gezien
Indien een verhaal ter wereld geloo

evematigheid van deelen , en van de oo-

zelven tyd , van zoo veel oog-getuigen,

die zeer licht-blaeuw waren, vertoonden

zoo onderscheiden , en zoo lang daar na

zig een weinig anders, als van een ander

nog eens van een en die zelve Lieden

Mensch

gezien werden, en die daar van , zon-

Het hair, dat ook pas over de nek

der daar by in het minste belang te heb-

kwam, zag 'er Zee-groen en grys uit.
Zy had borsten , lange armen handen, en de verdre declen van het bovenlyf, even, en byna zoo blank, als een

gelooven , daar legt wenig aangelegen ,

andre Vrouw , hoewel eenigzins na het

alzo0 weinig, als of zy ook niet gelooven wilde, dat er een Romen, Constanti-

Zee-grys trekkende ; maar het lichaam

nopel, Alcairo, of diergelyken Steden, in

het beneden-deel van een Visch.

de Wereld zyn, alleen maar daarom,
om dat zy die niet gezien hebben , hoe-

beneden den navel vertoonde zich als

Het boven-lyf met ’t hoofd mede ,
was veer-thien duimen lang.

wel die daarom niet nalaten er te zyn.

De buik benedens navels was eerst

uit een rist, of halve krans van thien

Lieden zeer weinig, latende dezelve hun

vryheid aan ons zelven behouden.
Albert Herport verhaald in zyne Be-

schryving van Indien, Fol. 147. dat Ao.

Tayauan

eibeeld.

En daarom bekreunen wy ons aan zulke
gevoelen vry, terwyl wy ook die zelve

A°. 1661

Het hoofd was als dat van een Vrouw-

Mensch , hebbende zyne behoorlyke

gen, neus, en mond ; dog de oogen,

Wil de styf-koppige Wereld dit niet

beeld , in

En in

Wyf van deze gestalte, gelyk het by de Prent

Griekze Letter a verbeeld is.

maar twee Zee-Menschen, op een en de

ben , alleen een eenvoudige en oprechte

der voor

Volgens de teekening van den voornoemden Krank-bezoeker , was dit Zee-

verdiend, zoo is het dit , daar geen een,

getuigenis na waarheid geven

Een an

zal, alzoo hier niet zeldzaams was , dat

zyn Ed: niet zogt te hebben.

1661. in Tayouan, op den z9ste van Gras-

Maand , voor de middag in ’t Water
voor ’t Nieuw-Werk, een Man gezien
S 3

die zig driemaal na malkandren uit

het Water ophefte, en vertoonde, zon-

kleene ronde bollckens ter groote van een

stuiter, en rood van verwe, omzet, die

weder van zoo veel andre bollen, die wel
vier maal z0o groot waren , omvangen
wierden.

Tegen deze groote bollen, die mede
een half rond , of een halve krans tegen
den buik uitmaken, vertoond zig als een
geopende waejer van vinnen , die beneden, na de buik toe, ontrent een vinger

der dat zy iemand konden vinden , die

breed zyn, en na ’t einde wat krom om-

verdronken was

gebogen, en spits uitloopen.

Deze vinnen, die 14ingetal, geel van 94.
Na den middag wierd onder het Bolwerk , Hollandia genaamd , in ’t Water grond, en ieder met zes zeven Zee beschryeen Meermin met lang geel hair ge- groene fyne streepkens, die van de buik ving des
zien , die zig drie maalen na malkande- af na het spits al korter en korter na de zelfs.
Tt 2
geren uit het Water ophefte.
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gebogen zyde afloopen, bezet zyn, ver-

yk zyn Huis aan , om aldaar in die tyd

roonen zich zoo, dat de twee langste, die myn verblyf te nemen.
Ik antwoordde zyn Edes, dat ik het zel-

ontrent het midden van den buik begin-

nen, en tegen een van malkandren afgekeerd staan, ontrent een halve pink lang,
en de andre zes, zoo ter rechter als ter

ve niet bezat, en noit gezien had; dat,
ik anders het voor een zeer groote eer

agten, en niet nalaten zoude, het zelve
aan zyn Ed: Huis te laten brengen, en

linker zyde, van den anderen afgekeerd,
aet aan zyn Cz aarsche Majesteit te laten
en ieder zeven-tal na zyne byzondre zyde
zien; dog dat nu tot myn lectwezen die
toe omgebogen staande , hoe langer hoe
eere missen, en zyn Ed. verder voor zy-

korter zig zelven vertoonen, zoodanig

ne zoo heusche aanbieding van herten be-

dat de kortste aan de rechter en linker zy-

de pas een vinger-breed lang is, komende de zelve aan weder-zyden zig niet boven een vinger-breed van den navel aan

danken moest.

Ik voegde hier eenige andre zaaken
by, die bekwaam waren, om zyn Ed: te

doen gelooven, dat het egter zeker was

de zyden van haarlichaam, en, met haar
veerthien vinnen te zamen , als een zeer

zeldzame krans van aficheiding, tusschen

dat zulke Zee-Menschen in Amboina vie-

len , en aldaar op andre tyden van veel

het boven- en onder-lyf van dit Zee-

Menschen gezien waren ; gelyk nog een

Wyf, te vertoonen, niet ongelyk de zeker geval op myn t'Huis-reizeA. 1714,
groote Steckel-schorzen, die men wel aan waar van ik hier na ook spreken zal. Inde Ananas-Vrugt vernecmd , hoewel die lien nu dit Zee-Wyf waarlyk door de
vry korter zyn.

Heer vander Stel na zich genomen is(ge-

Van onder deze halve krans met

yk men my verzekerd heeft) zal het

vinnen doet zig het onder-lyf boven ook zekerlyk, door de gene,die opzigt
Visch-blaeuw met schubben, als die van over zyn Ed: Boedel hebben onder de
een karper, op. Het is tot het einde
van de staart ontrent 35 duimen lang, heb-

Goederen , en een groote menigte, ja

Zolders met allerley zeldzaamheden, Ho-

bende aan weder-zyden een fynen licht- renkens, en Zee-gewasschen , die ik by
rooden zoom, die zig aan wedcrzyden zyn Ed: zelfs beschouwd heb, gevonden

langs ’t lyf, en langs des zelfs vinnen,
tot aan de staart toe vertoond
Dit Zee- Wyf heeft twee vinnen aan

werden, ten ware het door de tyd (dilkwils niet wel bewaard zynde) mogt ver-

gaan of verdonkerd wezen , om daar na

wederzyden voor, en twee diergelykc op zyn tyd weer voor den dag te loagter , die al vry lang, niet zeer breed,

men , want zulke vallen dagelyks niet

en met Zee-groene fyne verdeelingen,

voor. Immers ik wenschte wel te we-

als of het tralien waren, verdeeld, en zoo

ten, wat daar van zy, gelyk ik ook daar

byna van gedaante, als de streepkens op

na vernemen zal , en zoo het nog in we-

de vinnen ontrent de buik zyn , hoeda-

is, was het te wenschen, dat zulken zeld-

nig ook de staart van verwe, en van tra-

zaam Zee-Mensch na deze gewesten door

lien, en tusschen welke staart, en ’t ein- een Lief-hebber gebragt en dat een
groot getal van die niet willen gelooven,
de van ’t onderlyf, zig als een schei-beu-

gel vertoond, tegen den welken drie groote geele bollen, die na de beugel toe ook

dat er Zee-Menschen zyn, dus van deze
vaarheid overtuigd wierd.

Men ziet immers klaar, dat de Zee Het zien
wat licht-rood zyn, zeer cierlyk, en als
van veel
tot afscheiding van ’t lyf en de steert staan. zeer veel diergelyke dingen, als men op Dieren ,
Het beneden-deel van het onder- lyf

was mede, als dat van andre Visschen,

t Land heeft, uitleverd.

Dus werden 'er Zee-Koejen, Zee

en andre
zaaken

Paarden, Zee-Honden, en meer andre

in
glad , en wat na den witten en blaeuwen
trekkende, dog zonder eenige schubben. zulke Zee-bieren, als die men gewoon
lk kreeg over dit Zee-Wyf , den 28 is op Land te ontmoeten, gezien.
En een
verder
geval,
my we

gens dit
Tee¬

Wyf
voorge-

komen.

Secember 1716., een Brief van de Heer

Le Renard, Agent van zyn Majesteit var
Groot Brittannien tot Amsterdam, juist

Zee.

Ik heb die Zee-Koejen, en Zee-Paar-

den in menigte, gelyk ook veel van de
gemeene Zee-Honden; maar, tot mync

als zyn Czaarsche Majesteit aan zyn Edeles verwondering Ae 1713 op Batavia 'er van
Huis was. In dien Brief verzogt zyn Ed., die laatste zoort twee gezien, hoedanige
ik ’er noit meer beschouwd hebbe¬
Want daar alle andre ’t onder-lyf,ge- Ta¬
van anderen, dat ik, als een Vriend van

meinende, volgens een verkeerd berigt

de Heer vander Stel, dit van zyn Ed. lyk de andre Visschen en doorgaans zoo da
tot een geschenk bekomen had , dat ik het met een staarteindigd; hebben, daar

dit Zee- Wyf na Amsterdam eens wilde

hadden deze ieder vier korte pooten
zynde in allen deelen even eens, als an-

Roejen,
ec

aarden ,
Zee-hon-

brengen, om het aan zyn Czaarsche Ma¬
jesteit, (die my dit door zyn Ed: beve dre Honden; dog wat langer van lichaam,
len, en verzoeken liet,) te laten zien, en zy waren tusschen den witten en

biedende zyn Ed: my verder zeer minne

graeuwen van verwe , dog kaal van lyf,
zon-

sen, enz:.
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