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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.
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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

en SIAM,TONKIN, CAMBODIA,
Benevens een Verhaal der ZAAKEN, in de voornoemde Eylanden, en Koning-

ryken, tot nu toe voorgevallen ;
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VOORBERICHT
Van den SCHRYVER aan den

DLOCEILENLEEER.

a 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
al het fraaye, dat over deze en gene Indische stoffen onder hen was berusten-
de, 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 Di-
rectien 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 gehan-
deld 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, be-
komen 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
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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 voor-
noemde 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 heeftwelke 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 Tee-
keningen 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: ver-
mogen 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 menig-
maal 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
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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 ette-
lyke 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. gedagte-
nisse 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 Extra-
ordinaris Raad van Nederlands Indien, en Landvoogd der kust van Cho-
romandel, 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 opge-
ve, 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 ver-
zamelaar 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.

R 2 Too



VOORBERICHT.
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 ge-
lyk die Papieren weder een ongemeenen luister en cieraad aan myn Werk ge-
ven, 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

zoo 'er hier of daar door my mogt misgetastredelyke Luiden eischt,
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 Dee-
len, 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. OM¬
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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 ge-
Dweest 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 offer-

handen 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 ge-
bruikt. Verbonds-Eed der Cerammers. Besnydenis der Amboineesen. En noodzake-
lykheit 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 vanA dat wy nu tot hier toe
de zaaken van den GODSDIENSTAMEOINA ook in zyne

spreken.tevoornaamste bedienden ge-
Zy is niet altyd een en de zelve, maarzien , en alles aangemerkt

na de verscheidenheit der tyden ook ver-hebben, ’t geen wy tot de
scheidenerlei geweest.volslage beschryving des zelfs meinen te

DaarIII. DEEL.
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AMBONSCHE ZAAKEN2

Daar zyn 'er tot nu toe nog drie be¬ Deze eigen spreckwyze ontmoet ik
kend, de Heidensche, Mohhammedaan- ook in zekeren Brief, die aan den Koning
sche, en de Christelyke Godsdienst. van Cambodia in’t jaar 1672. door den

De oudste van deze is de Heidensche, opper-Landvoogd van Indien, de Heer,
van welke men nu nog de overblyfzelen Johan Maatziiker, geschreven wierd,

waar in hy van de opregte genegenheitop’t groot ciland Ceram, en op Boero,
van den Koning tot zyn Edelheid, enzoo onder de Alfoereezen, als onder
de Raaden van Indien, zyn zucht totdeze en gene Strand-volkeren aldaar,
vrede en vriendschap met hen tot onder-heeft.

ling welvaren van beide die Natien spre-Volgens dit Heidensch Geloove eerden
kende, wenscht: Dat den Hemel gevenzy, in hunne onkunde en blindheit, als
wil, dat ze zoo lang mag duuren, als depper-Goden, den Hemel, en de Aarde,
Son en Maan hare lichten aan de menschenen baden in den Hemel ook de Son,
zullen geven.Maan, en Sterren aan.

Schoon zy deze voor opper-Goden Zy ontzetten zich niet alleen over die
glans-ryke Hemel-lichten, en over hethielden (by welke zy ook gewoon wa-

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,

te meer, alzoo zy, het Aardryk menig-of aan deze en gene Duivels, of wel aan
de zielen van hunne verstorvene voor- maal zeer sterk onder zich voelende be-

wegen, daar uit vaststelden , dat dit nietouders, aanbevalen, gelyk zy ook de
gewoonte hadden, om ten eersten tot de anders, dan door zekere Godheid, diens

oppermacht zich over de aarde en deszelve, als Middelaars tusschen hen, en

tede opper-Goden, hun toevlucht zelfs inwoonders uitstrekte , geschie-
den kon.nemen. Dewyl zy nu van ouds vast stelden.Dat zy iet Goddelyks en onbegrypelyks
dat de opper-Goden zich met de dingenin 't beschouwen van den Hemel, en al

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

Zoo groot en heerlyk de Son, en zy derhalven al hun nooden en beden om
Maan boven de andere Hemel-lichten hulpe, door hen aan de zelve moesten be-
hen uiterlyk schenen te zyn, zoo veel te kend maken, alzoo hadden zy ook ver-
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 Mohhamme-
volle kracht uit te drukken, de Konin- daanschen Godsdienst ook wel Sjeithans,
gen en Vorsten aldaar gewoon zyn dit en Diin ’s noemden) of de Geesten van
gemeenelyk met deze spreekwyze, zoo hunne voorouders aan te bidden, en om
lang de Son en Mane zyn, uit te drukken hunne hulpe en voorspraak te verzoeken.
Een oude Oostersche spreek-wyze, van Zy waren gewoon zekere groote vier-
welke zich David in den LXXII. Psalm, kante steenen, hoedanige ik verscheidene
vers f. bediend, daar hy zegt: U zullen boven op hunne gebergten gezien hebbe,
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 zonder-
vers 17. daar op ook ten deelen zinspeelt, ling geeerbied, en als plaatsen van Gods-

als 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

waar op hy die seldzame droom gehadNulla Sophoclco veniet jactura Cothurno,
had, tot een opgerecht tecken zettede,cum Sole &amp; Luna semper Aratus crit.
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 ver- npgerecht tecken gezet hebbe WB. zal een

dorynen, huis Gods wezen. Ook noemde hy die
Aratus zal zoo lang als 't Son- en Maan¬ plaats, gelyk wy vers 19 zien, Beth-El,

licht schynen. dat is, 't Huis Gods.
In

Hun op-
per en

indere

Goden.

teenen

als Go¬

den, ge-
eerd.
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VAN DEN CO
In de Areopagus van Athene, de oud-

ste Recht-bank van Griekenland, die

eenigen tyd onder den blaauwen Heme
was, waren twee Silvere banken , van

welke de eene vogis de steen des ongelyks,
waar op de beschuldiger zat, en de an-

dere dveidela de steen der onbeschaamd
heit, genaamd wierd op welke de
schuldige zat. Deze plaats wierd namaal.
door een Tempel overdekt, en als een
Gods-huis gebruikt.

Pausanios zegt Lib 7. van Achaja, dat
'er by de Stad Pharos omtrent het beeld
van Mercurias dertig vierkante steenen
waren, waar op de naam van ieder God,

even als in Arcadia, geschreven stond;
en dit, voegd hy 'er by, om dat by de
oudste Gricken enkele steenen dienden
om de Goden te verbeelden.

De Romcinen hebben van Pessinunte

een ruwen steen aangenomen, dien zy als
de moeder der Goden aanbaden.

Dus baden de oude Amboineezen ook

zekere groote steenen aan, niet, om dat
zy die eigentlyk voor Goden hielden,
maar om dat zy vast stelden, dat hunne
Nitoe’s, en Bosch-duivels, zich daar

onthielden.

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

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

heb-Bosschen daar al mede voor gedient
Ber-hebben. Het Bosch dat Abraham te

Scba plantte, diende mede daar toe, al-
zoo hy daar den nacm des Heeren, des

eeuwigen Gods aanriep. Gen XXI. 33.
Wat agting de hooge Eiken, Cederen.

en andere hooge boomen by de ouden
hadden, is uit allerlei Schryvers over-

vloedig bekend.

Van de Eike leze ik allereerst met op-
merkinge Gen. XVIII; 1, dat de Heere
Abrabam verscheen aan de Eiken bos-

schen van Mamre. Dit meine ik heeft veel

aanleiding tot het eeren van den Eiken-
boom gegeven. Ook Gen. XXXV. 4
en 8. dat Jacob de vreemde Goden, &amp;c

onder de Eike by Sichem verborg, en
dat Debora, de voedster van Rebecca
begraven wierd onder aan Beth-El, on-
der die Eike, welker name hy Allon
Bachuth noemde. Beide die zaaken, juist
onder zoo een Eiken-boom verricht

wilden zekerlyk iet zonderlings te ken
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
eerbied voor den Eiken-boom, meer dan

voor andere boomen, ingeboezemt heeft,
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alzoo meine ik, dat al de dienst en eer-
bied der Grieken, en van hunne latere
navolgers, voor den Eiken-boom hier van
daan alleen zyn oorspronk genomen heeft.

Plinius zegt in zyn VI. Boek, 5 Cap
dat de boomen de Tempels der Goden,
en byzonder de uitstekendste waren. Dus
zegt hy in zyn XIII Boek, 5 Cap. dat
de Ceders veel tot de statuen en beeltenis-
sen der Goden dienden.

Even zoo nu dienden in de oudste ty-
den de groote en hooge Waringin- of
Pitsjaar-boomen voor verblysplaatzen,daar
de oude Amboincezen hunne Goden gin-
gen eeren, dienen, en raadvragen; niet, om
dat zy die boomen zelf als Goden aan-
zagen, maar om dat zy die hielden voor
plaatzen, daar zich hunne Nitoe’s, en
Bosch-duivels, of de Geesten van hunne

voorouders, onthielden, en daar zy wil-
den gediend, en raad gevraagd zyn.

Zy waren van oordeel, dat de zielen
van hun overledene voorouders, niet al-
leen na hun dood nog leefden, maar dat
zy ook zagen, hoorden, en wisten, al
wat 'er in de wereld omging, en dat zy
nu en dan wel eens, ’t zy met een
lichaam, ’t zy als een schim, aan hen
hier of daar, dog egter maar voor een
korten tyd, verschenen, en zich, voor-
al of onder die boomen, of op die groote

steenen, of ook wel omtrent hunne Gra-

ven, onthielden, waarom zy ook ge-
voon waren nog lang na der zelver
dood, en by voorvallen van ziekten, en
andere ongemakken, ten eersten spys en
drank, als ook Flambeauwen, na de Gra-
ven der zelve te brengen, om de zielen hier

mede te eeren en te verlustigen, schoon
zy de spyze en drank zelf oppeuselden.

Behalven deze plaatzen , daar hunHun

afgodische Duivels-diensten gepleegd Marels.
werden, heeft men van ouds op Ceram,
en elders, gehad (gelyk die nu nog onder
de Alfoereezen alomme zyn ) zekere Dui-

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

In deze Tempels, van Gabba-Gabba
gemaakt, geven de ouders hunne kinde-
ren, eer zy twaalf jaaren oud zyn, aan
de Priesters over, om in dien Duivels-

dienst onderricht te werden. De Tem-
pel zelf, die diep in ’t Bosch, en onder
het donkerste geboomte geplaatst werd,
is buiten dien zoo donker getimmerd,
en van zoo weinig lichten en kleene ven-
sterkens voorzien, dat het onmogelyk is
te zien, wat daar in omgaat.

De Priester, de groote Maoewen ge-
naamd, neemt de kinderen van de ouders

maar over, zonder dat zy iets in den
Tempel zelf beschouwen mogen, of
konnen, alzoo ’er maar een Flambeau
dag en nacht buiten de zelve brand.
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bezeten wierd, en razende daar op loo-Pas na ce overgave van hunne kinde-
pen, en antwoord op hare vragen gevenren hooren die ouders een afgrysselyk
quam.gehuil, en gejammer, en zien ook ver-

Als men nu recht van de Goden derscheide Pieken, daar ’t bloed by neer
Amboincezen spreeken zal, zoo is hetdruipt, door het dak steken, dat hen
wel in 't algemeen waar dat zy den He-kan doen denken, dat de kinderen ver
mel met het heir des zelfs, en de Aarde,moord worden; hoewel zy die, na dat zy
als hunne opper-Goden aanmerken, dener drie maanden in geweest zyn, wederom
zelve dan eens den Hemel en de Aarde,krygen.
dan eens met de naam van Heere, danleder van deze kinderen krygt dan een
eens met den onzekeren naam van Hy,

geschilderde stok van dun wit Riet, waar
aanspreken, en dien ook voor denop eenige beeltenissen gebrand zyn, en
Schepper en bestierder van alles houden;waar aan eenige snoertjens met Kopere
maar omtrent de mindere en hunne mid-Chineesche Penningen zich vertoonen.
del Goden, of Duivels, die zy eeren enIk heb nog verscheide van deze stokken
aanroepen, verschillen zy weer zoodanigin’t jaar 1687, wanneer ik op Caibobo
van den anderen, dat niet alleen iederwas, gezien, en ’er zelf eenige van gehad;
eiland, en dorp, maar zelf ook veeldog ben die nevens verscheide andere
huisgezinnen in de zelve, hare byzondereselazaamheden in’t jaar 1695, by myr
Goden, zoo in naam, als in gedaante, ent'huiskomst, op 't Oost-Indisch-huis te
verbeelding, hebben.Rotterdam quyt geraakt, alwaar zy door

Om ze allen te noemen, is onmogelyk,deze of gene bedienden verdonkerd zyn.
maar wy zullen ’er eenige met hun naa-Als deze kinderen nu weer t'huis ge-
men opgeven.zonden werden, konnen zy gaan nog

Op de eilanden Honimoa, en Noessaspreken, en moeten dat als eerstgeboorne
Laoet, had ieder dorp de zyne.kinderen weder leeren ; ook weten zy

Die van Oelat noemden hunnen Duiniets, van ’t gene zy gezien hadden, of
vel Moetoeva Paunoessa Nitoe Amaboetaiwat hen daar bejegend was, te verhaa-
dat is, den ouden man, de schaduwe deslen. Daar na werden zy met eenige geele
Eilands , den Duivel van de huid de.Verw, en met welriekende Salven be¬
dorps.streken, en gaan hun dorp rond zich

Even zoo hebben ook de andere dor-vertoonen, en eenige gaan Gong ’s, Klee
pen aldaar hunne byzondere Duivels metden, enz. bedelen, om die daar na met
naamen, die ieder hunne beteekenis heb-dien opper-Priester te deelen.
ben. Als de een den Duivel der jongeVoornamentlyk vind men deze Tem-
dochters, een ander weër den Duivel vanpels, en dienst der Heidenen (by de
’t nieuw dorp, een ander den Koning Sa-Wester-Cerammers, Patan genaamd) br

niane , of den ouden Krygs-held een anderhunne drie groote Kapiteins, Macoeressi,
weer Nitoe Labba, den Win-Duivel, denManoemeten, en Toepasauw, die ook, ten
Duivel, die de Pinang onderzoekt , denteeken dat zy tot dezen dienst behoo¬
Klip-Duivel, en wat dies meer is.ren, eenige swarte plekskens op de borst

By die van Noessa Laoet hebben dieafgestippeld hebben.
van ’t geslacht, Apoepoewa genaamd,Deze hebben drie groote Marels ge-
een byzonderen Afgod, dien zy alom-bouwd, waar in hun Duivels-dienst ge-
me, daar zy woonen, ’t zy op Noessapleegd werd; maar gelyk Radja Siseoeloe
Laoet, ’t zy elders, afzonderlyk, oftot hun groote vergadering niet geroe
maar alleen dienen, en Hayacka noemen.pen werd, om dat hy deze swarte pleks

Gelyk nu ieder dorp byna zyn eigenkens niet heeft, (hoewel hy anders ook
Duivel, of Afgod, heeft, alzoo ver-van hun- Geloof is) alzoo behoord
schillen zy ook geweldig in gedaante.ook Radja Sahoelau daar niet toe, gelyk

Een van de afschuwelykste was denhy ook geen Marel gebouwd, of plek-
Afgod, dien van ouds die van Way,ken op de borst heeft.
onder de gedaante van een groot houteDie van Manipa eerden van ouds
beeld, vertoonende den rechten Priapushunne Goden ook eerst in de digtste

Bosschagien; dog naderhand verscheen der ouden, en met een groote Manne

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

toen zy nog Heidenen waren, van hendie hen den ganschen Duivels-dienst ge
gediend, maar in’t jaar 1656. heeftleerd heeft, te weten, dat zy een hooge

Baiicoe, het Duivels-huis genaamd, ma¬ zeker Korporaal, die op Way lag,
ten tyde van de Heer Arnold de Vlamingken, en veertig vrouwen daar op zoo
zulk eenen Afgod aldaar, zeven voe-lang danssen en zingen moesten, tot een
ten groot, met een Mannelyk teel-van de vrienden van den stichter der

wel twee spannen lang , wreedlid,Baileoe, of des Tempels, van den Duivel
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- Na deze vreugde moet zeker man met
handeld wierd, en wie daar aan schuldig een hakmes in de hand, en een jonge
waren, en hoe die lieden gestraft zyn, dochter met een Gorgelet al danssende,
zullen wy onder dat jaar in 't beschryven tsjakalilende, en zingende, van veel an-
van de Christelyke Godsdienst, om geen dere gevolgd, na ’t strand gaan, die,
onnoodige herhaling van een en de zelve even als zy, zingen, danssen, op Gong
zaak te doen, aanhalen. en Tief slaan, en zeer vrolyk zyn, tot

Dat dezen Afgod ook by andere op ’t zy op ’t strand komen, om water in te
eiland van Amboina gediend, en geeerd scheppen, dat zy in 't dorp brengen,
wierd, bleek my op zekeren tyd uit een waar mede ’t kind op ’s moeders schoot
verhaal van den Grave van Sova, die gewasschen, en waar na dan weer zoo
my zeide, dat zy zoo een Afgods-beeld gedanst en gezongen moet werden, tot
op de Coracora van Sova in oude tyden dat de vrouw, uit de kraam-kamer voor
plagten gesneden, en verborgen te heb- den dag komende, zich met dat water
ben, dien zy Boetob Oelisiwa, dat is, ook reinigt, zich net met al hare klei-
de Manlykheit der Oelisiwa’s, noemden, nodien opschikt, en met hare Goude
en dien zy als den God, die hen voor- ketens om den hals, arm-ringen aan de
spoed op zee, en overwinning tegen de handen, ringen aan de vingers, en met
vyanden geven moest, eerden; waar uit hare oor-cieraden aan de ooren ver-
my dan toeschynt, dat hy by alle de Oeli- schynt, na ’t welke zy haar dan gebieden
siwa ’s zal gediend geweest zyn. mogen weder gekookte spys te eeten;

Dat die van Ema een Afgod, als een dog geen van hare kinderen, ’t zy van 't
Verken verbeeld, in oude en zelfs nog in mannelyk of vrouwelyk geslacht, mogen
de latere tyden, geeerd hebben, zullen in eeuwigheid Oebi Hoetan, of Caladi
wy al mede, daar wy van den Christely- zekere vrugten ) eeten.

ken Godsdienst spreken, onder ’t jaar Alle, die van dit geslacht zyn, zullen
1655. aanhalen. ook van geen vrugten, nog Siri Pinang,

Die van ’t geslacht Apoepoewæ, op van anderen eeten, om haren Hayacka
Noessa Laoet, dienden (gelyk wy aan- niet te vertoornen. En zoo vreezen ook
stonds gezegt hebben den Afgod Hayac- alle lieden van andere geslachten met lie-
la, die geen gedaante ter wereld had, den van dit geslacht om te gaan, zeg-
en alleen in drie zamen-gebondene houten gende, dat zy als een verteerend vuur
bestond. zyn, die iemands Plantagien doen ver-

Zekere Labeoe, een der oude voorva- dorren; dog om dit voor te komen, zoo
deren van dit geslacht, had den zelven nemen die gene, die zulk een buurman
op de Markt van een vreemd Koopman by hunne Landeryen bekomen hebben,
van Solor, of (zoo andere willen) van cenig water van hem, en besprengen hun
Java, gekogt. De verkooper had hem Thuin daar mede, en dan is al die hitte,
daar nevens verzekerd, dat, zoo by die en ’t gevaar over; dog alvorens dit water
drie houten Godsdienstig kwam te eeren, te gebruiken, moet het in een lid van
hy, en zyn geslacht, allen bedenkelyken een dunne Bamboes gedaan; met zeker
zegen daar van erlangen zoude. Voor al blad, Moleleoe genaamd, toegestopt, en
belastte hy hem, dat, wanneer deze of daar, als dien Afgod, om zyn zegen aan-
gene vrouw in zyn geslacht van het eer- gebeden werden.

Indien de lieden van dit geslacht ditste kind bevallen zou, hy dan dien Af-

niet nakomen, beelden zy zich vast in,god in de kraam-kamer moest plaatzen,
alzoo dit haren arbeid zeer vergemakke- dat zy geen zegen zullen hebben; maar
lyken zoude. zoo zy dezen God ernstelyk dienen, dain

Na dat zy nu gekraamt heeft, moet zullen zy zekerlyk gelukkig zyn, ryk
worden, en voorspoed hebben.zy zich met geen water, maar alleen met

Deze lieden nu hebben wel deze op-eenige jonge Calappus-bolster, reinigen.

per- en middel-Goden; maar men moetOok mag zy geen spyze, die over ’t vyer
zich egter niet verbeelden, dat zy eengekookt is, eeten; maar moet zich al-
vasten of ordentelyken tyd onder zich,leen met raauwe vrugten, als met Calap-
beraamd of vastgesteld hebben, om de¬pus, Canari, Piessang, &amp;c. behelpen,
zelven te dienen, zy weten van geentot 'er tyd , dat zy ter eere van Hayacka
Morgen- of Avond-Gebeden, en zyneen groot Feest aangerecht, en veel
ook, voor, of na den eeten, noit ge-vrienden wel onthaalt zal hebben, wel-
woon, te bidden; maar schikken zichker pligt is veel geschenken van Goud,
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en drank, en kiezen drie of vier jongein 't bidden en dienen van hun Goden
maagden, om te danssen.meest, na dat zy voorvallen van zware

Alles hier toe weer klaar zynde, dra-
ziekten hebben, of wel deze of gene

eeniggen zy dezen Bamboes, nemenrampen en plagen onder zich vernemen:
eeten mede, kloppen op Gong en Tifa,want zoo lang als zy welvaren, weten
en belasten deze jonge dogters na dezy van geen Goden, nog van geen Gods¬
plaats, alwaar men den Hemel aanbiddendienst ter wereld.
zal, te danssen, gaande derwaards metIndien zoo een ramp, ziekte of plaag
haren Priester, die onder het gaan al ge-een byzonder geslagt overkomt, zoo
stadig roept : Sopa oepoe, sopa oepoe,zullen zy hun God, en byzonder die
apaleke, apaleke, dat is, Wy fmeeken u,opper-Goden, wel yverig daar over
Heere, wy fmeeken u, Heere, eerbiedig,aanbidden, en smeeken, dog alvorens
erbarmd u onzer, en heht medelyden metmoet ’er ter eeren van dien God, een

onsgroot Feest aangerecht, en daar toe alle
Na dat zy nu dicht by de plaats derbloedvrienden uit alle plaatzen, en lan-

aanbidding gekomen zyn, zetten zy dienden genoodigd, en veel mannen en vrou
Bamboes-boom by een anderen boomwen by een verzameld werden, om of
met een anderen Bamboes, die korter.dat Feest te dienen, te koken, visch te
en maar drie of vier leden lang is, neder,vangen, Piessang en andere bladeren te
stellende die dus by die vorige Bamboes-verzamelen, Ryst te stampen, Zagoe te
boom, by welken zy dan eenige bladen.verzorgen, en allerlci ander werk te hel
rond, als borden gesneden, zetten,pen doen. Ja om alles tot dit Feest te
schikkende voor ieder God, of Duivel,verveerdigen, zyn zy wel twee drie
een byzonder bord, en gevende ieder zynmaanden te voren in de weer
byzonder deel, te weten, een blad voorAlles nu tot dit Feest der Fecsten, dat
den Hemcl, een voor de Aarde, eenzy 't Feest des Hemels noemen, en dat
voor de Son, een voor de Maan, eenalle andere Feesten in weerdigheit over-
voor de Morgen-, een voor de Avond-treft, gereed zynde, zoo geeft men aan
Ster, en een voor ieder van de anderehet Dorps-hoofd kennis hier af, om ’t
Geesten, ofte Duivels, die zy hier toeaan alle lieden , Vrye en Slaven, bekend
beroepen, en met de Tifa genoodigdte maken, en om hen te verbieden, dan
hebben; dog onder alle deze bladen, enniet uit het dorp te gaan, maar in ’t zel¬

deelen, steckt in cieraad het blad en deelve tot het einde van dit Feest te blyven.
des Hemels boven alle anderen, als hetAls zy nu den Hemel (dien zy in hun

Taal Lanit noemen) zullen aanbidden, allerfraaiste, uit.

De offerhande nu, die zy eigentlykkappen zy een Bamboes met zyne blade-
aan den Hemel, en aan al die andereren af, brengen die op de Bailege, of 't
Goden, op dezen tyd doen, bestaat daurRaadhuis vercieren die met jonge witte
in, dat zy aan ieder der zelve eenigCalappus-bladeren, en hangen daar Za-
ceten voorzetten, een weinig hier en eengoe, Bagea, Canari, Visch, een Verkens-
weinig daar af kiezende, als, een stuksteert, en meer ander eeten, en ook een
van een Hoen, wat Ryst, wat Spek,rood doekje ’er boven aan, dat by hen
wat gekookte Wortclen, enz. dat zygelyk als een brief is, die de noodiging
ieder op zyn bord, of blad, dog in ry-vervat; waar na dan de groote maaltyd
kelyker mate op ’t geen voor den Hemelzelf op de Baileoe klaar gemaakt werd.
geschikt is, leggen; slaande geen vanNa dat nu de Son ondergegaan is,
deze borden over, om ieder Duivel hiersteken zy Damar’s, of Flambeauwen

af zyn deel te geven.aan, brengen drie of vier Gongen, en
Zoo ras zy dit verricht hebben, eetTifa ’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,

en begind luidrugtig dit navolgende Ge-toe’s, of Duivels, aldaar mede zouden
bed tot den Hemel te doenvergaderen.

O Heere des Hemels: wy smeeken u,Daar op gaat dan het eeten, drinken,
Heere, gy Sonne, gy Maan, gy Morgen-smullen, en gastereren, als mede het

gy Avond-Ster, en alle gy andere lichten-danssen, springen, zingen, en tsjakalile
de Sterren, gy Aarde, en gy Zee, g3op ’t geluid van Tifa en Gong, niei
groote boomen des Lands, gy Waringin-weinig aan, vervoegende zich al danssen-
boomen, 6 alle gy Dierenl die op t landde en springende na dien Bamboes-boom,

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

Wy smeeken u, Heere, en brengen adag bezig zyn. Na dat het nu dag ge-
offerhanden van spys en drank van de Dieren,worden is, bereiden zy wecr eenig eeten,
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Behalven dit groot Feest wierd ’er nogvan de Bokken, van de Verkens , Visch,
een klein Feestje voor de zusters, broe-Towak, Ryst, en Wortelen, die gy ons
ders, en andere bloed-vrienden, die opgeeft; wy roepen u aan, en verzocken u,
dit Feest geholpen hebben; en dan nogdat gy dit ons offer, dat wy u toebrengen.
een byzonder voor de bloedvrienden ,aannemen, en dat gy verre van ons alle
die hunne geschenken van Goud, Silver,ziekten, ongelukken, en elenden, weeren,
Gongen, Kleeden, Porcelyn, &amp;c. toten geven wild, dat die alle met den stroom
dit Fcest des Hemels toegebragt heb-in Zee mogen henen vaaren. Laat die mef
ben, gegevende Sonne ondergaan, en noit wederkeeren:

De Priester is dan ook gewoon ’t voor-maar verleen ons in tegendeel uwe genade,
hoofd en de borst van alle de mannen,allerlei zegen, en wolvaaren. Geeft ons
vrouwen, kinderen, enz. die daar vergezonde zielen, en frissche vaste lichaamen.
schenen zyn, te Salven, en over hen denVerleent ons kloekmoedigheit, en de over-
Zegen des Hemels, en lang leven, totwinning tegen onze vyanden; maakt ons
gryzens toe, af te bidden.voorspoedig in onzen handel, en geeft ons

En eindelyk moet 'er dan nog eenveel welvaren daar in, op dat wy mogen
Feest bereid werden voor de andere min-ryk worden, en veel Goud en Silver.
der lieden, die op dit Feest des HemelsGongen, en Zyde geschilderde Kleeden
gedient hebben, aangezien zy daar voorverkrygen. Laat dog al ons gewasch des
geen loon ter wereld genieten. Als 'ervelds voorspoedig zyn, en geef dat onze
nu nog spys of drank overig is, die moetThuinen en Plantagien ons veel vrugten
aan allen, die ’er zyn, zoodanig verdeeldmogen geven.
werden, dat 'er zelf geen blad af in datrebied de Visschen met geheele schoolen
huis blyven magen troepen na land toe te schieten, op dai

Dat nu zulke Feesten, ’t eene op ’tzy ons niet alleen, maar ook alle arme
ander komende, bequaam zyn om denmenschen, mitsgaders Weduwen en Wee-
Amboinees, die met gasten en brassenzen, voeden mogen. Doet onze Towak en
aan een hangt, in den grond (gelyk wySaguweer-boomen veel vocht tot drank
bevorens al gezegt hebben) te bederven,aan alle menschen geven, verleen ons vee
zal een iegelyk zeer licht konnen be-zoonen, en dochters, en geeft dat wy mei
grypen.de zelve op der aayde lang, en tot grys-

Zoodanig nu is het met het Feestdeswerdens toe, leven mogen, op dat wy u-
ge-Hemels, dat door het een of ander6 groote Hecre l veel offers ons gansch
geslacht in ’t byzonder gegeven werd,leven door mogen toebrengen.
eenlegen; maar als ’t gansch dorp zichNa ’t voleinden van dit Gebed, neemt

Feest des Hemels aanrichten en toestellende Priester wat olie, en smeert die allen,
zal, dat is noit zoo groot, nog zoodie daar tegenwoordig zyn, op ’t voor
kostelyk, als dit Feest, door byzonderehoofd, en de borst, tot hen zeggende:
lieden toebereid. Ook is een dorp ditOntfangt den Zegen, die u den Heere de;
noit gewoon te doen, dan by tyden vanHcmels met allerlei zegen en welvaren over
oorlog, of van zware ziekte, sterfte,u, en uwe kinderen, verleent.

en andere land-plagen van den Hemel,Na dat Gebed, en deze Zegen-spraak.
eeten en drinken zy alle van de overige om welke dan af te bidden zy een Feest

des Hemels aanrechten.spys en drank, en gaan dan na de groote
Indien hier op nu geen Zegen volgt,Baïleoe, alwaar zy een groot Feest, dat

alle Feesten in heerlykheit overtreft, be¬ de plagen niet ophouden, nog hun Ge-
reiden. bed verhoord word, moeten zy een Slaaf

koopen, en als zy dan weder zullen aan-Daar na komen alle ingezetenen, ou
bidden, brengen zy dien Slave mede opden en jongen, Vryen en Slaven, in dit
de offer-plaats, daar de Bamboes-boomdoip op de Baileoe, om mede aan die
staat, alwaar zy een hoogte maken,tafel te zitten, en vrolyk te zyn, behal
hangende dien Slaaf een witte Porcellana-ven het welke ook ieder van hen zyn
hoorn om den hals, en belastende hemdeel van alles, ’t zy van Ryst, Wortelen,
op die verhevene plaats te gaan zitten.Gierst, Boontjens, Visch, Spek, Con

Als nu de Priester aan den Hemel zynfyt, Makronnen, Papedo, of wat 'er
deel van ’t Feest geven zal, krygt diemeer zou mogen wezen, mede na huis
Slave in plaats van den Hemel (dien hyneemt, om daar van weer geschenken
verbeeld) dit deel, eetende en drinkendeaan zyn huisgenoten te doen ; dog
daar van in ’s Hemels naam en plaats.s Priesters deel is grooter, als dat van
Dezen Slaaf nu noemen zy Powanno,anderen.
en hy mag noit veragt, geslagen, ofMen eet en drinkt daar met een uit-
ergens toe gedwongen, maar moet innemende vreugde, terwyl andere bezig
de volgende tyd altyd tot het Feest deszyn om op de Tifa en Gong te slaan, te
Hemels bewaart en gebruikt werden.danssen, te zingen, en te springen.
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gebiedende aan zeker perzoon in zyn Hunom den Hemel te verbeelden, en des
rechter en linker hand een Calappus-noot goedezelfs plaats in 't ontsangen van ’t offer te en quade
te houden, zynde de geluks-noot, die invervullen. voor¬
de rechter, en de ongeluks-noot, die inOmtrent deze plegtelykheit van dit teckenen.
de linker-hand geplaatst isFeest komen wel de meeste Ambonsche

Daar op doen zy een kort Gebed toten Ceramsche Heidenen overeen; dog
een van de Duivels, die hen de Wicchein’t geven van den Zegen is dit onder
laar belast heeft aan te roepen, en slaanscheid tusschen hen en de andere Eilan-
daar op de nooten tegen malkanderen.ders, dat de Ceramsche Priesters den zel
Breekt nu de rechter-noot de linker-noot,ven niet met olie geven; maar dat zy,
zoo is dat een gewenscht voorteeken;gelyk ook die van Leytimor, een Pinang
dog zoo de linker-noot de rechter ber-kaauwen, dit kaauwzel met de bast van

sten doet, dat is een zeer quaad voor-de Lawan-boom mengen, en dan zoo
teeken.op’t voorhoofd en de borst der gene,

Zomtyds hangen anderen ook wel eendie daar tegenwoordig zyn, plakken,
Hoen op aan een touwken, laten datgevende hen verder den Zegen, even als
zoo sterven, en zien naauwkeurig, ofde Priesters van de andere Ambonsche
de rechter, dan of de linker poot, in deeilanden, die gewoon zyn olie daar toe
dood-stuipen, boven blyft leggen. Legtte gebruiken.
de rechter poot boven, dat is een goed,Dat onder hen ook Priesters, Wicche-
dog de linker is een quaad voorteek enlaars, en Waarzeggers zyn, heeft mer

Andere weër geven aan twee liedenuit het geen bevorens gezegt is, reeds
een Swaard in de hand, nemen wat olie.ten deelen konnen vernemen; dog hier
en smeeren ’er dat Swaard mede, stellen-zeggen wy uitdrukkelyk, dat zy die
de daar by dan ook eenige Siri Pinanchebben, en dat die Priesters met eenen
voor hunnen Duivel, dien zy onmiddelykWaarzeggers zyn.
daar op om zynen Zegen over deze be¬Deze groote bedriegers hebben niet

proeving hares geluks aanroepen. Zooalleen groot aanzien en geloove by hen,
maar door hen werden veel onnoozele dan dit Swaard, terwyl deze twee lieden

'er mede voortgaan, van zelfs beweegd,menschen elendig misleid, en veel on
en deze twee lieden in het voortgaan ookschuldigen aan hun einde gebragt : want
iemand gevallig aanraken, dat zyn heer-zy hebben zulken vermogen over de ge
lyke voorteckenen, dienende te gelyk,moederen van deze menschen, dat, zoo
om dezen aangeraakten, als door hunnenzy iemand, op welken zy een pik
God zelf aangewezen, tot een der eersteschoon nog zoo onschuldig, hebben, hier
ampten te verheffen.of daar af beschuldigen, die man, of

Wat echter de konstenaryen van denvrouw, volslagen weg is.
Als zy van ouds op een verren tocht, Wicchelaar, en de lieden, die hy daar

toe gebruikt, doen konnen, zal een iege-of wel ten oorlog, of uit visschen, ja
lyk licht konnen begrypen, alzoo diegen, enz. wilden gaan, of genegen wa
geen anderen perzoon, dan dien zyren Medecynen in te nemen, een huis te

bouwen, of wel aan den Hemel, hunne geerne hier of daar toe gevorderd zagen,
Bosch-duivels, of de zielen van hunne zullen aanraaken.

Zoo ras iemand zick is, ofeenig on-voorouders, iet te verzoeken, te offeren,
gemak gekregen heeft, aanstonds looptof ergens om te smeeken, zoo waren zy

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 ge-
laar 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

Tooveraar, veroorzaakt heeft; gelyk wywel nogtans zommigen, die wat wyzer
daar van een voorbeeld in ’t verhaal dermeinen te zyn, zich zelve, uit deze er
Ambonsche Zaaken by den Koninggene goede of quade voorteekenen, zoo

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 in hen, na dat zy reeds al zoo lang

Christen geweest waren, geworteld was.zoo gaat het voort, en zy zyn 'er zeer
Na dat nu de Priester van bevattingover verblyd; dog voorspelt hy hen 't

drift of beweging tegen dezen of genenquade, zoo zyn zy droefgeestig, en zul-
is, zegt hy hem, wat Nitoe, of Bosch-len het niet ondernemen.
duivel hem dit veroorzaakt heeft, gebieAls zy met iemand zullen oorlogen
dende hem dan na die plaats tehalen zy vyf of zes Calappus-nooten van gaan

’t zy op strand op zulk een klip, of opeen boom, brengen die op de Baileoe
’t ge-
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deur; maar is hy korter, en is de hand’t gebergte op zulk of zulk een grooten
langer als de stok geworden, dat isvierkanten steen, of heuvel, of onder
een groot voorteeken van geluk.zulk een hooge Waringin-boom, alwaar

Dus klieven zy ook wel een Pinang-hy zegt, dat dien Duivel, of die Geest
vrugt, of eeten die, en weten dan uitvan zyne voorouders zich onthoud, om
dat kaauwzel iemands geluk of ongelukdaar aan de zelve ’t een of ’t ander, dat
te voorzeggen, ’t welk zy ook wel uithy hem voorschryft, te offeren, en zynen
een gekloofde Clappus-noot voorspellen.Zegen tot 't weeren van deze ziekte af

Die nog geest-ryker meinen te zyn,te bidden.
rooken een Bonkos, of rolletje met Ta-Indien nu die Wicchelaar het oog op
bak, en weten uit dien rook iemand netiemand in zyn dorp heeft, dien hy geerne
te zeggen, wat hem overkomen zal.uit de wereld had, maakt hy den zieken

Bevinden zy nu zoo een Wicchelaarwys, dat hy betooverd is, en wyst hem
verscheide malen na den anderen op leu-den genen aan, die dit gedaan heeft.
gens, ziende, dat de zaaken by hemDit zet niet alleen dien zieken, maar
niet gelukken, zoo gaan zy wel by eenzyn gansch geslacht, ja ook het geheele
ander; maar die bedriegt hen dan weërdorp , zoodanig tegen dien onnoozel-
wat fynder, hen wysmakende, dat zybeschuldigden aan, dat niets in de wereld
aan den rechten Duivel, of Geest, geenbequaam is, om hem van de dood te be-
offerhande gedaan hebben, of dat welvryden, ten zy hy, en de zynen, het
die gene, die hen betooverd heeft, listigtydig te weten komen, en ten eersten
heeft weten te ontdekken de middelen,het ontvlugten.
die men tegen hen in 't werk gesteldHier uit kan ieder een nu licht oor-
heeft, en dat die daarom missukt, endeelen, wat magt deze Wicchelaars in
al hare aanslagen verydeld waren.oude tyden (want nu is ’t anders onder

De dieren, of vogels, die zy tot hun-ons ) hadden, en ook nog onder de
ne offerhande gebruiken, zyn noit wyf-Alfoercezen hedensdaags hebben, alzoo
kens, maar altyd mannekens.zy volslagen meesters zyn van allen, die

Ook zyn zy wel gewoon kleene Alhen in de weg zyn, en zich geenzins
taarkens, Tempelkens en Afgods-huisverlegen vinden, om die uit de wereld
kens, zommige in de gedaante van eente helpen.
oracora, andere als een Parahoe, ofZoo zy nu iemand als zulk een Too-
Canoa, andere als een Boot, Slang, ofveraar beschuldigd hebben, dien zullen
eenig ander dier, te maken, en die danzy niet alleen dooden, maar hem ’t hart
onder zulk een boom, of zoo een grooteook uit het lyf halen, en den zieken te
steen, of klip, of by zulk een rivier,eeten, of ook wel den drek der Toove-
daar de Bosch-duivel, of Geest, dien zyraars ingeven , die dan na hun gevoelen
aanbidden zullen, gezegt werd zich tebuiten alle tegensprake in ’t korte zal
onthouden, ter neder te stellen, enhersteld werden. Volgt dat egter niet.
in de zelve spyze en drank voor dienhet ontbreekt den Wicchelaar aan geen
Duivel te brengen (hoewel de vrien-verstand, nog middelen, om daar schyn-
den, en de Priesters dit opeeten) inbare redenen van te geven, en hem dan
die vaste verwagting, dat die Duivel,weer iet anders te raden, zoo ’er de dood
of Geest daar op hun Gebed verhoo-niet al mede gemengd is.
ren zal.In zulke voorvallen zyn zy ook wel

Diergelyke Tempelkens, en Afgods¬gewoon een Bok, een Verken, of een
huiskens heb ik wel in de bosschen, enHoen te dooden, ’t hart daar uit te ha-
ook wel op zee, daar zy my tegen qua-len , en zeer naauwkeurig te beschouwen,
men dryven, ontmoet ; hoedanige 'eren daar in uit zekere aderen hen te voor-
ook vele in de Christen-tyden vernield,zeggen, of zy van zulk een ziekte op-
en door de Predikanten verbrand zyn,alskomen, dan of zy 'er af sterven,
zonder dat men ontdekken kon, wie dege-mede of zy in hunne onderneming
zelve gemaakt, of daar geplaatst had.lukkig of ongelukkig zullen zyn. Een

De oude inwoonders van Sova op 'tzaak, die van ’t Extispicium, of van de
orgebergte hielden staande, dat zichIngewand beschouwing der Romeinen in

zekere hoogte aldaar, omtrent een halfden grond niets verschild.
uurtje van hun dorp gelegen, een water-Daar zyn weër anderen die iemand een
God onthield, voor welken een oudestok, net een vadem lang, in de hand
Martavaan, of verglaasde groote Siamsegeven, en dien tegen zyn hand, of arm,
pot stond, by een groot riet-bosch vanmeten, en de zelve daar na hermeten
Boeloc-Sowanggi, of een zekere zoortZoo die stok dan langer, als de hand is
van geele Bamboezen. Deze geloofdendat niet waarschynelyk is, ten ware
vast, dat, zoo zy met een Bamboesie ofmen te voren niet wel gemeten had)
riet, hier afgesneden, na ’t offeren vandan is 'er een groot ongeluk voor de
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wanneer zy de eerste Zagoe-boom vaneen witten Haan, in die pot maar eens
hun eigen Plantagie omgeveld hebben.roerden, die God hen aanstonds reger

Voor al zullen zy dit, het zy vanverleenen zou. Hier van daan is onder
wegen een geheel dorp, ’t zy van we-alle Inlanders, en zelf onder de Euro-
gen een enkel huis-gezin, ook doen,peers, als een bekend spreekwoord over-
wanneer zulk een dorp, of huis byzon-zebleven, dat zy, ziende aan den top
dere ziekten; rampen en plagen over-van Soya ’s berg, dat het regenen zal,
komen, gelyk wy bevorens al gemeldnog gevoon zynn te zeggen; Radja Soy-
hebben; hoewel zy dan niet ligt ietsroerd zyn pot.

buiten berading met den Priester, ofNa ’t inzamelen van hunne vrugten
Wicchelaar, ondernemen zullen, maarmoest er gemeenelyk ook een offerhande

in de eerstgenoemde gevallen zyn zy nietaan de Goden geschieden. Eer die ge-
gewoon den Priester raad te vragen ;daan was, mogt wel ieder een, maar
dog bidden maar iemand van hun voor-geenzins de Priester, van de zelve eeten-
ouders, die zy best onthouden hebben.Na dat zy hunne Ryst, of Oebi’s, of
of wel een anderen Afgod, aan, zondereenige andere aard-vrugten, ingezameld

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

goedvind.gieten, en dat met Koening, of Indische
Zy wisten ook weinig van gezetteZaffaraan, mengen, om dit aldus een Weten

van geenVasten-dagen; maar hielden ’t in tegenieder aan zynen Afgod, of Duivel, op
Vsnte offeren deel vooreen groot deel van hunnen Gods
dagen.Deze offerhande zullende doen, bren- dienst, wakker te smullen, te danssen

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 zwoeren zy ook by den Hemel, en de
borst te smeeren, met een vaste inbeel- Aarde, hunne opper-Goden, gelyk de
ding, dat die olie allerlei zegen toebren- Chineezen het zelve doen
gen zal. 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 willen handelen.

genoeg, dat het een manneken is, maar Wanneer in oude tyden de Heidenen Mata¬

kauw derwillen ook geen roode, andere niet dan in Amboina een verbonds-eed doen, of
Amboi¬witte Haanen, geoffert hebben. vrede met hunne vyanden zouden maker
neezen.Andere van hun Goden verbieden her geschiede dat by hen (gelyk nog hedens

(zoo de Priesters hun wysmaken) geen daags by de Alfoereezen op Ceram) met
Verkeens, maar Bokken, andereweër 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 aarde, wat Goud, wat van een besmette
ve zoo hangen, om uit de gesteltenis van met Lazery, en ook een kom Zaguweer
zyn rechter, en linker poot hun geluk, doen, stekende dan in die Bamboes de
en ongeluk, te gelyk te voorzien. punt van een Spies, een Hakmes, een

Gelyk zy nu na de inzameling der Pyl, en een Voetangel.
vrugten gemeenelyk offerden, alzoo doen Dit alles dus ondereen gemengd, en Ofals een
zy dat ook als zy een groote vangst van al deze geweeren ’er in gedoopt zynde Eed-

Zzwee-visch in de Zero’s, of Fuiken, en in de zoo moeten van wederzyden zes of ach
ting,Bobbers of visch-koryen, of een merke- lieden in de naam van hunne dorpen var

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 hun-
vrugtbaar 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
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wenschte plage was, zoo was ook demoet (zoo by een Oeli Lima is, vyf
Matakauw daar na in gedaante gemaakt,maal, dog een Oeli Siwa zynde) negen
alzoo zy de bezwoorne dingen ook welmaal luidkeels roepen, dat hy wenscht
in een Cayman, Slang, Vogel, &amp;c.dat zoo de Oeli Siwa’s, of Oeli Lima ’s
van Gabba- Gabba gesneden, gewoonmalkanderen weer den oorlog aandoen,
waren te doen, en die dan zoo in hunneHemel, en Aarde, de Son, de Maan,
Thuinen, even gelyk die potten, op tede Zee, en groote wateren, de bergen
hangenen alle de schepzelen hen, zoo zy valsch

Eenige van deze Matakauw ’s (gelykzweeren, mogen verslinden, en verdel-
de bekalkte pot byzonder) dienen omgen, en daar na drinken die zes of agt
hen storm en onweder op zee te doenperzoonen aan weërzyden een weinig
ontmoeten, en te doen verdrinken, anvan dezen drank, gietende ’t overige of
dere om hen toe te wenschen, dat zyde Baileoe over ’t hoofd der genen, die
die een boom beklimmen, dood vallen.daar verder zitten, en ’er mede betrck
en den hals breken, dat zy de Kankerking toe hebben, hoewel zy ook voor
krygen, of dat zy opzwellen, en bersterieder dorp een weinig van dit water
mogen.over behouden, en t'huis brengen, om

Ja z0o menigerlei als de toewenschin-dat ieder op zyn Baileoe, en in hunne
gen van onheil over de dieven zyn, zooSoa’s, of Campong's te gieten.
menigeriei zyn ook hare Matakauw ’sBuiten dat dit drinken van de Mata-
daar tegen: want ieder der zelve heeftleauw hunnen eed in ’t algemcin uit
zyne byzondere beteekenismaakt, zoo gebruiken zy den Matal-auw

Zy snyden een vogel van Gabba-nog op een andere wyze, en als een
Gabba, of zy nemen een steen, die aanmiddel van bezweering, om in hare hui-
weerzyden scherp is, en hangen die inzen hare goederen, en in hare Thuinen
haar Thuinen op, om die gene, die zeBosschen, en Plantagien, die zy mef
berooven durft, blindheit toe te wen-geen Sloten, of Heiningen tegen dieven
chen. Andere hangen een doornig houtwisten te bewaren, hare vrugten egtei
op, om iemand schurft, veele wederin zekerheid, en zonder vreeze , dat
een Zee-hoorentje, om iemand doof tedie door iemand verminderd zouden wer
doen werden.den, terwyl zy verre daar af waren, te

Indien zy drooge Calappus-bladeren,blyven bezitten.
die aan wederzyden gebrand zyn, op-Een middel, dat voor zulk een dom
hangen , dan wenschen zy dien dief toe,volk zoo geestig en aardig uitgevonden,
dat hy met zyn huis verbranden magen van zoo veel kragt op hunne gemoc
Zoo zy Zagoe-bladen ophangen, diendderen altyd geweest is, dat het de uiter
dit, om over de dieven Melaatsheit, enste verwondering verdiend, hoe zy zich
Lazery te wenschen; dog om ze alle opdaar aan zoo sterk hebben konnen over

te noemen, is het niet van nooden, al-geven, alzoo ’er geen schyn van reden
zoo men hier uit genoegzaam begrypenvoor is.

kan , wat zoo een Matakauw zeggenDit middel van bezweering is niet
wiI.anders, dan een oude Ryst- of andere

Daar nu een Amboinees zoo een Mapot, waar op eenige merk-teckenen van
takauw in een Thuin, of elders, hangenKalk, en in welke pot zekere dingen.
ziet, daar merkt hy de zelve als de aller-van hen op vorige wyze bezworen zyn-
vreesselykste, allerkrachtigste, en aller-de, gelegt zyn, dienende om den genen
zekerst-werkende vloek aan, die over hemdie de stoutheit hebben mogt van har
kan werden uitgesproken, vaststellendeThuin te besteelen, of hare boomen te
dat de zelve, zoo by de stoutheit had,berooven, voor eeuwig op deze of gene
om daar iets te steelen, hem ook aan-wyze ongelulckig te maken, en een on
stonds overkomen zoude. Het is egtergeneesselyke quale daar door op hem te
wel gebeurd, dat een inlander, door dezebrengen. Ook gebruiken zy daar toe
of gene Soldaat gedwongen zynde, eerwel zekere Tempelkens, die zy, gelyl
Calappus van een bezworen boom tedeze pot, in hare Thuinen, of aan de
halen, dan die boom beklom ; dog nietboomen ophangen.
voor dat hy zich met een groote uitroe-Na dat zy nu iemand zeker quaad
ping voor den Heere van die Matakauw’t zy van blindheit, ’t zy van schurft, ’t zy
eerst dieswegen verschoond, en betuigdvan Lazery, ’t zy dat hem de Caiman of
had, dit nietuit zich zelven, maar dooreen Slang opvreeten, dat hy verdrinken,
dwang van dezen Hollander te doen.of dat hem iet anders overkomen mag,

Zoodanige Matakauw ’s nu heeft bynatoewenschen, daar na zyn ook de dingen
ieder mensch, ieder geslacht, en iederdie in deze bezwoorne pot, of in zoo
dorp byzonder, en dierhalven heeft iedereen Bosch-tempelken, byeen gevoege
der zelven ook zyne by zondere gedaante.werden, geschikt; en na dat de toege
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visschen der zee, gy aarde en alle boomenbeteekenis, en werking, die egter alle
des wouds, en der heuvelen, die daar opby den Inlander genoeg bekend zyn.
staan, ziet en bescheud nu ons alle OeliZederd dat de Mohhammedaanscht
Siwa ’s, en Oeli Lima ’s (twee partyen,Godsdienst hier bekend geworden is,
waar in zy gemeenelyk verdeeld zynhebben de Mooren al mede Matakauw
die hier nu een verhond te zamen gemaakt,op hunne wyze weten te maken, en in
en bezworen hebben, op dat wy voortaan inde Thuinen op te hangen, dog die be¬
rust en vrede voonen zeuden. Wy hebbenstaan maar alleen in eenige Arabische
dit Katten-bloed, vermengd met Aardeletters op een plankje, of op papier ge
mer Goud, met Zee-water, met Sout,schreven; daar de Heidensche Inlanders
met Slangen, met Caymans, en met ge-nog al zoo bang voor zyn, als voor de
weer, dat 'er ingedoopt is, volgens de Ma¬andere, om dat zy niet recht weten,
takauw en verbonds-eed der Oeli Siewa 's,wat die hen bedreigen.
en Oeli Lima ’s, gedronken, ten einde wyIndien zy ondertusschen iemand op
te water, en te land met malkanderen inde diefstal zelf betrappen,die moet boete

vrede leven, vreedzaam visschen, en thui-geven, en zoo by dat niet had, plegen
nen , vreeûzaam trouwen, en koophandelzy hem ten slave te verkoopen.
dryven, en in alles opregt en ecrlyk metZoo ras hen iet aan de leden van ’t
malkanderen handelen mogen.ligchaam scheelt, heeft hen dit zekerlyk

Zoo ’t nogtans gebeuren mogt, dat iemanddeze of gene Matakauw Tooveraar,
van ons dezen eed overtreden mogt geefof quade Geest van iemand, veroorzaakt.
dan Hecre, dat alle de vloeken in dezewaar op zy aanstonds by den Wicchelaar
verbonds-eed, en Matakauw opgesloten,gaan, die hen dit kluwen ontwinden, en

bekend maken moet, van wat voor eer ja dat alle de zee- en land-Duivels, alle
dieren te water en te lande, te zamenMatakauw hen dit aangekomen, en wie
mogen werken, om hem te verslinden, datden Heer, of den ophanger van die Ma-
de aarde hem niet drage, maar inswelge,takauw geweest is, om dog in tyds dien
den blixem des Hemels hem verteere, dequel-geest te vreden te stellen; dog zom

mige, die best weten, wat zy gedaan zee hem doe stikken, en versmooren in hare

golven, dat ook alle ziekten hem aantasten,hebben, weten ook hen zelven hier in
ja dat zyn elenden zoo menigvuldig, en on-nu en dan wel zonder Wicchelaar te
telbaar, als de bairen dezer Katten, zynhelven, en dien geest, die zy vertoornd
mogen; maar zoo wy dit verbond getrouwhebben, door Gebeden, en offerhanden,

te verzoenen. nakomen, zoy weerd alle ongelukken verve
van ons af , laat ze den slroom in zee dry-Van die van ’t eiland Honimoa moeten

wy echter zeggen, dat zy nog een an- ven , en met der Sonnen ondergang onder
gaan, op dat wy in vréde en voorspoed mo-deren verbonds-eed, of eed van vrede, in
gen leven.oude tyden hadden.

Die van Noessa Laoet deden eertydsZy vergaderden in zulk een tyd alle
byna de zelve verbonds-eed, dog hakterde oudsten (dat is de aanzienelykste en
maar eene Kat in twee stukken.eerste bestierders) des cilands, bragten

daar dan twee Katten, benevens veel Zomtyds egter namen zy, om hun
verbond nog plegtelyker en vaster teeeten en drank, om daar dan den Mata-

staven, ook wel een Slave, Tariman gekauw op hunne lands-wyze te drinken,
naamd, en een Kat, hakten die beide indat zoo veel was als hunne lands-eed

te doen. twee stukken, mengden hun bloed onder
Zy hieuwen die twee Katten in vier eenige Towak, dronken daar af, en ko-

stukken, namen ’t bloed, mengden dat 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
uitricpen deden daar in wat Goud , Sout

Sout-water, en aarde, ’t welk zy wel De Cerammers,een verbonds-eed zul-
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

bond op nieuw staven zullen.Cris, Spies, of iet diergelyks, benevens

de gedaante van een Cayman, Slang, enz Uit de handen van deze twee tappen
staken, en indoopten. zy eenig bloed, mengen dit met Towak,

Hier van nu moesten zy, die ’t vrede- doen daar dan nog andere dingen by, en
verbond aangingen, drinken, terwyl een 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

hen goeddunkt, overtredende dien me-Ster, gy Land, en Aardryk, gy Zee,
nigmaal.en groote wateren, gy Caymans, en
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het by hen uit geen Godsdienst, maarOnder de plegtelykheden, tot hunne
alleen uit een voorzorge voor de gezond-Godsdienst mede behoorende, werd ool
heit, en tegen zeker ongemak, by dezekere aloude gewoonte van deze Heide-
genceskundige de Capistratie, dat is,nen gebragt, dat zy al hunne knegtkens
de spanning der voorbuid, genaamd ( waarbesnyden, niet volgens de wyze der
mede zy zeer veel gequeld zyn, en dieJoden, of der Mohhammedaanen, maar
de t’zamenkomst van de man en vrouwop een wyze, die haar alleen eigen, en
hinderlyk, en de voorttecling eenigzinsdaar in hier van verschillende is, dat het
nadeelig is) geschied; ’t geen ook de re-niet zoo zeer een besnydenis, of weg-
den is, dat 'er zoo naauw niet na onder-neming van de voorhuid, dan wel eer
zogt, hoewel ’t zoo veel, als ’t mogelykinsnyding moet genoemd werden. Een
is, belet werd.plegtelykheit, diensgelyke ik by geen

Vraagt men hen, wie hen dit gebo-ander voik ontmoete
den, of wie dit onder hen ingevoerdZy nemen hier toe juist geen Priester
heeft, zy weten van den oorsprong geenmaar alleen eenen van hunne vrienden,die
reden ter wereld te geven.’t zelve aan een jongeling van twaalf

Men wil, dat deze insnyding by die vanjaaren, niet in zyn huis, maar hier of
Hoetoemoeri niet alleen in een splitzingdaar in ’t bosch, in ’t verborgen op deze
van ’t boven-vel, maar ook in een af-wyze doet.
snyding van een langwerping dun stukjeHy neemt de voorhuid van dien jon
van ’t boven-vel van de voorhuid bestaangen, haalt die wat over een Bamboes of
zou; verschillende hier in niet veel vanhoutje, zet cen mès boven op de voor-
de besnydenis der Mohhammedaanen al-huid, belast ondertusschen die borst or
hier, die een kleen stukje als een kleente zien, zeggende: Ziet daar is een Coes
half Maantje uit het boven-deel dercoes (zeker dier ) in dien boom, terwyl
voorhuid uitsnyden. De rechte besnyde-hy dit zegt, en die borst dan opkykt,
nis egter der aloude Amboineczen bestaatzoo slaat hy met een stuk hout op dat
maar in de voorschreven splitzing, enmes, en spleit het boven deel van de
insnyding van ’t boven-deel der voor-voorhuid, ’t geen hy daar na met eenige
huid, en ’t verdere is 'er metter tyd by-Salf bestrykt, en in korten tyd wee
gevoegd.genecst

Wanneer zy ziek zyn, stellen zy ookAndere weer zeggen, dat dit niet met
wel vast, dat deze of gene op hen ver-een mes geschied, maar dat zy tusscher
toornde Duivel hunne ziel hier of daatwee houtjens, of Bamboesjens , het
op een boom, berg, of heuvel, daar hyboven- deel van de voorhuid zoodanis
zich onthoud, vervoerd heeft, alzoo denypen, dat zy daar door van zelf var
Priesters, en Wicchelaars hen wysmaeen spleit.

geschie-ken, dat zulles wel geschied, enHet uiten van die woorden : Ziet.
den kan; dat dan de reden is, waaromdaar is een Coescoes , en is ook niet zon
zy zich wel ten eersten na den Wiccheder zekere verborgene beteekenis, wan
laar begeven, om hem te vragen, watdaar by wenschen zy, dat ’s jongens ge-
voor een Bosch-duivel hun ziel vervoerd,slacht in getal zoodanig toenemen mag,
waar hy die na toe gebragt, en wat hyals de hairen van een Coescoes menig
nu te doen heeft, om zyn ziel uit devuldig, en ontelbaar zyn.
magt des Duivels te verlossen.Die zoo niet besneden was onder hen

Daar op noemd hem de Wicchelaarmogt niet trouwen , ja geen vrouw-
dan zulk een boom, rivier, of bergmensch onder hen zou hem willen aan

daar zich die Duivel onthoud, die zynzien , alzoo het by haar de grootste
ziel vervoerd, en die hy dan, volgensschande ter wereld is, zoo een onbesne
zyn last, door zekere offerhande moetden man te hebben, om voor welke
zien weer te bekomenschande niet bloot te staan, of voor ’t

Daar op doet de zieke wat Ryst, wathoofd gestooten te werden, zich alle
Oebi, en wat Visch koken, neemt ookjongens van oudsher op dat voornoemde
drie raauwe Eyeren, en brengt dit metjaar dus lieten besnyden. Deze gewoonte
wat Siri Pinang, een kleen Hoen, eenis len nog zelf in de later tyden, toer
Kieken, een kleedje, een Zyde Petolazy al Christenen geworden waren, ne

kleed, met wat Goud, en eenige arm-vens veel andere, bygebleven, gelyk ons
ringen, van zee-horens gemaakt, na dedaar van nog gevallen ontmoeten zullen.
plaats, hem door den Wicchelaar geHet is zeker, dat dit nog wel dagelyks,
noemd, alwaar hy de spys in order steld,maar, uit vrceze van de Wetten, en
biedende dien Duivel dit alles met dezePlaccaaten, hier tegen afgekondigd, zoo
woorden aan : Wy komen u, 6 Duivel,geheim, als ’t mogelyk is, geschied; en
deze offerhande van spys , kleeden,zoo zy ’t ongeluk al hebben, om daar
Goud, enz. doen, wy offeren u dit op,op betrapt te werden, zeggen zy, dat
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ons noit weder, maar begeef u na een land,neem het dierhalven aan tot verlossing van
dat verre van hier gelegen is. Laat allede ziel des genen, voor welke wy bidden.
de stroomen, en winden, u daar toe voor-Laat die dog wecr tot baar ligchaam kee¬
spoedig dienen, en zoo derwaards geleiden,ren, en by, die nu ziek is, en uwe hulpe
op dat wy in ’t toekomende gezond mogenverzoekt, gezond werden.
leven , en vy noit de Sonne over u weëNa dit Gebed eeten zy wat, die voor
zien opgaan.den zieken gebeden hebben, latende het

Na dit Gebed vatten tien of twaalfkleen Hoen tot verlosiing, en als een
mannen dit vaartuig op, brengen het narandzoen-geld voor de ziel des zieken, los;
strand, zetten ’t in zee, en laten ’t metleggen ook die raauwe Eyeren daar neder;
den land-wind henen dryven, verzekerddog dat Zyde kleedje, ’t Goud, en de
zynde, dat zy dan van die ziekten voorarm-ringen, nemen zy weer na huis.
altoos (of ten minsten 200 lang, tot zyZoo ras zy daar gekomen zyn, zetten
weer komen) bevryd zyn. Schoon zyzy een vlakken bak met de wederge-
nu naderhand diergelyke zickten wecrbragte goederen aan ’t hoofden-eind van
krygen, dat zyn, na hare inbeeldingden zieken, zeggen tot hem : Nu is uu
dan dezelve niet, maar geheel andere,ziel verlost, zy is weder in uw ligchaam
die zy op zyn tyd al weder haar Paspoortgekomen, en nu zult gy voortaan welvaren,
moeten geven.gezond zyn, en tot gryzens toe op de aarde

Dit scheepje nu zoo in zee gezet, en
lecen.

verdreven zynde, zoo komen zy weërDit moet de zicke vast en wel sterk
na het dorp toe omtrent zeven uurengelooven, wil hy gezond werden, of
s’avonds, en dan roept zeker man luidsanders zal hy (door zyn ongeloove) nog
keels uit : De ziekten zyn nu weg, zy zynlang ziek blyven, welk laatste naast te
verdwenen verdreven, en henengezeild.gelooven is, hoe sterk ook zyn geloove
Waar op dan ieder een uit zyn huiszyn mogt.

komt loopen, roepende dit malkanderenAls zoo een zware ziekte een geheel
van ’t eene einde des dorps tot het anderedorp aangetast heeft, en zy nu van de
met een groote blydschap toe, kloppen-roode loop, felle koortzen, en andere
de op hare Gongen, en allerlei klinkendeongemakken al verlost zyn, zoo zullen
speel-tuigen, die hen maar eerst voor-zy daar op niet berusten; maar een mid-
komen.del gebruiken, om alle deze ziekten voor

Dit was een gewoonte niet alleen byhet toekomende te verdryven, en te
de oude Heidenen op Amahey, gelegenmaken , dat zy niet wederkomen; maar
op groot Ceram; maar ook by veel an-na andere landen overwayen.
dere Ambonsche Heidenen.Zy belasten dan aan alle menschen,

Ook hadden zy van ouds by die vanoude en jonge, Vrye en Slaven, dat
Honimoa, en Noessa Laoet de gewoon-niemand zal hebben uit het dorp te gaan;
te , als de Cerammers by hen qua-maar ’er voor dien tyd in te blyven.
men handelen, en vertrekken zouden,Daar na maken zy een kleene Cora-

van by zulk een gelegenheit ook wel aancora van Gabba-Gabba, vergaderen by-
hare ziekten afscheid op de voornoemdeeen zekere schatting, die zy van een
wyze te geven, en die na Ceram medeiegelyk in't dorp van wat Ryst, Boont-
te laten zeilen; dog gelyk zy dat aan dejes, Tabak, Eyeren, &amp;c. opgehaald
Cerammers doen, zoo klaren die hen dathebben , koken die, doen die in die
even eens weder, als zy by hen komenCoracora, spannen daar een wit kleed
handelen, Zagoe-poekelen, of iet andersboven, als een gehemelte, maken ’er

ook een zeiltje op en veel vlaggen met verrichten, en geven hen dan ook een
bloemen ’er in geschilderd, waar by dan schuitje met al hun ziektens mede op de
veele nog wel een smal geschenkje van reis, als zy weder vertrekken.

Tabak, of iet anders, doen De Alfoereezen op Ceram, met ziek-
Alles nu klaar zynde, schreeuwt een te in een dorp geplaagd, verlaten dat,

begeven zich in ’t bosch, maken daarvan hun luids keels tot de ziekten, die
hen zoo lang geplaagt hebben, dit na- ieder voor zich, een kleen huisje, be¬

zetten dat rondom met sterk-gedoorndevolgende uit : 0 alle gy ziekten, gy
koortzen, roode loop, kinder-pokken takken. Werd daar dan iemand ziek in,
mazelen, &amp;c. die ons zoo lang bezogt, en dien laten zy leggen, en vlugten het

bosch dieper in, na een andere plaats,zoo vermagerd hebt, maar die nu ophoug
die zy even eens met doornen bezetten.ons te quellen, wy hebben dit vaartuig voor
Na dat de zickte geheel ophoud, keerenu bereid, en wy hebben u van genoegzame
zy met vrouwen, en kinderen, weer navoorraad voor de reize voorzien, gy zult
hun dorp.geen eeten, geen Siri, geen Pinang, nog

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

had¬
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mogt geen een van al die eerstgevangenehadden zy daar omtrent, als het de eerste

visschen, ’t zy met die Parahoe ’s, ’t zyvangst is, cok byzondere plegtelyk-
met die netten, verkogt werden.heden.

Ja alle gereedschappen, en werktui-De beste visch koos de Tanassi, of
gen, ofte Hengels, dienende om vischppper-visscher, en opziender der vissche-

te vangen , vereischten by hun eerstery, voor zich uit. Men braadde die, ge-
vangst deze zelve plegtelykheit; dog allyk men ook veel andere kookte in een

pan, en bragt dan aldaar eenige Ryst, vingen zy naderhard nog zoo veel visch
er mede, zoo kennen zy geen GeestenZagoe, en Towak; daar op nam de
van hun voorouders nieer, wetende ookTanassi die gebrade visch, en wat Ryst
noit meer van hen te danken.op een blad, zette dat buiten, goot in

Zoo zy nu naderhand met hunne Para-dat blad wat Towak, en dankte dan
hoe niet veel visch vingen, spoelden zyhier mede de verstorvene zielen hunner

voorvaderen voor de groote genade en die eens ter degen uit, brandden die war,
namen een vuurige kool in een Calappus¬voorspoed, die zy hen in de visschery nu

gegeven hadden; roepende zeer eerbie- dop, 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-gereedschap-
verkregen hebben; op dat gy ons in ’t toe¬ pen, om in hare visch-vangst voortaan
komende ook helpen, en verderen voorspoed, gelukkig te zyn. Een gewoonte, die daar
door een nienigte van visch, in de zelvc zeer oud is, en eenig licht geeft aan die
geven moogt. Zend dierhalven de visschen schriftuurlyke spreekwyze, die wy Ha-
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,
danten. en een Bosch-verken gevangen hebben,

Daar op gaan zy (in plaats van die snyden zy ’t zelve beide de ooren af,
Geesten van hunne voorouders ) niet wei- nemen twee houtiens , klieven die van
nig aan ’t smullen, eeten alles, dat daar een, zetten die ooren ’er tusschen, en
klaar gemaakt is, op, verdeelende alles stcken die houtjens zoo in de grond, ten
onder malkanderen, zonder iets over te teeken, dat daar een wild Verken ge-
laten, en drinken ’er walcker toe. Ool- vangen is.
zullen zy geen een van die visschen van Zoo ras zy nu t’huis gekomen zyn,

snyden zy dit Verken in stukken, gevenhaar eerste vangst verkoopen, maar ver-
eeren die aan de genen die mede van deze ieder zyn deel ’er van, en ook een deel

aan de Geesten van hunne voorouders,cerste vangst (waar van’t geluk van hun
die hen dit Verken vangen deden, engansche Fuik verder afhangt) gegeten

hebben, of ook wel aan de vrienden van vier ribben ’er af zyn voor den dorps-
de Tanassi, noemende deze eerste vangst bode.

Sero poenja Asisan, dat is, Fuiken-geluk. Alle andere nemen hun deel mede na
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 ko-
sprengt ’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

lad leggen, en dat zoo hier en daar tervoor aan boven op de Fuik vastmakende.
neder zetten, dankende hare vooroudersDit moet immers helpen, zoo ’er iets

helpt. voor de genade, die zy hen bewezen
Op de zelve wyze leven zy met de hebben, biddende hen verder om hulpe,

eerste visch, die zy uit hunne bobbers en zegen in deze wereld. Zoodanig nu
vangen, van welke de zielen van hun handelen zy by alle verdere voorvallen,
voorouders al mede haar deel kry- vanneer zy op de jacht, ’t zy met ’t zy

zonder Honden, eenig Wild erlangen.gen ; gelyk ook van de eerste vangst
Gelyk alle de visch-vangsten, enin hunne netten, alzoo zy anders geen

achten op ’t Wild, nu hare bestier-zegen daar mede zouden hebben. Zef

ders, en voorname uitvoerders hebben,de eerste Parahoe, of Canoa, waar
alzoo is de post van deze Tanassi ’s, ofmede zy deze of gene visch vangen,

daar van moesten die Geesten weder een bestierders van de visschen, en jacht,
niet alleen om voor de Fuiken, en ’tkleen Fcestje hebben, alzoo die Parahoe

visch- of jacht-tuig te zorgen, en deanders noit behouden varen zou. Ook
Vis
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laat die verre van hem met de stroom in zetVisch en ’t Wild te vangen, maar voor
na andere landen dryven, en met de Sonal moeten zy ook zorg dragen, dat de
ondergaan, maar geef hem, en ons , inGoden, de Bosch-Duivels, en de Geesten
alle onze en zyne ondernemingen voorspoed,van hunne voorouderen, daar voor ge
en doet ons oud werden, en gelukkig gryzen.dankt, en om verderen zegen aangeroe
Na het cindigen van dit Gebed, scheu-pen werden, vermits zy die houder
ren zy dat blad van die pot, of panne,voor de eerste bestierders van hunne
belasten dien jongeling na die pot metvisschery en jacht, die eigentlyk de
zyn hoofd te bukken, en ’er in te zienVisch, en ’t Wild, in hun handen
Na dat hy nu zyn hoofd 'er weër uitbrengen.
gehaald heeft, zoo nemen zy de spys ’erWanneer een broeder, of jongen na-
uit, geven dien jongeling 'er eerst af tebloedverwant, van een verre reize weëi
eeten, en daar na 't overschot aan allen,behouden de eerste maal t'huis komt.
die daar aan de tafel zitten, zamen overzoo verwagt hem een jonge deerne, die
de wederkomst van dezen jongeling zeervoor of in de deure staat, met een
vrolyk zynde, en zich niet weinig metCaladi-blad in de hand, waar in eenig
eeten en drinken goeddoende.water is. Zoo ras nu die jongeling naby

By die van het dorp Nallahia werd een
haar gekomen is, werpt zy dat water

Afgod gediend, Kae-ele, en nog een anover zyn aangezigt, tegen hem zeggen
dere, Alalea genaamdde : Weect welkom in huis, waar op die

Wanneer men hen vraagd, hoe zyjongeling in huis treed, zyn vader en
hier aan gekomen zyn, geven zy tenmoeder groet, en alle zyn broeders en

vanantwoord , dat zeker inwoonderzusters veel zegen wenscht.
dit dorp, op ’t eiland Noessalaoet gele-Zeven of agt dagen ’er na richten zyn
gen, eens in 't bosch gegaan zynde, eenouders een ikleen Feest aan, voor den
Duivel in de gedaante van een menschSchipper en Stierman, ten einde zy in
ontmoet is, aan welken hy vraagde:’t toekomende deze jongeling een klaar-
Wie, en van waar zyt gy: Waar op dieder onderwys wegens de zee-vaart geven
Duivel antwoordde: Myn naam is Kae-willen.
cle , en ik hen de Koning van dezen heuvel.Zy maken daar op eenig ceten klaar,
Van deze nacht zal ik by u komen, i ver-dat zy koken, en nemen van elk wat
schynen, en met u spreeken.doen dat in een pot of pan, en stoppen

Deze inwoonder, weër in zyn dorrdie pan met een Piessang-blad dicht toe
gekomen zynde, begaf zich na den eetenDaar na spreiden zy een blad op de tafel,
ter rust, alwaar hem in zyn droom dezezette al het eeten, en die pan, ’er op,
zelve Duivel verscheen, tot hem zeg-noodigen al hun broeders, belastende dat
gende: lk ben Kae-ele, den Koning vanzy ook den Schipper, en Stierman noo¬
dien heuvel, die slus met u in t bosch ge-digen, om by den anderen te verzamelen,
sproken heeft. Ie belast u derhalven dat gyen stellen dien weder t'huis gekomen
de lesse, die ik u nugeve, opvolgt, en datjongeling dan vlak voor de panne, waar
gy ook aan alle, die in Nallahia zyn, be¬in die spys is. Na dat zy nu gezeten
veelt het zelve te doen, dat is , dat gy myzyn, bid een van hen aldus: O gy Heere
dient, en eert, zoo gy gelukkig en voor-des Hemels, en gy onze voorouders, die
spoedig wezen vild.na de eeuwigheit reeds vertrokken zyt, en

Zedert dien tyd hebben die van Nal-gy Duivelcn van onze voorouders, jegen-
lahia dezen Afgod plegtelyk geeerd, enwoordig openen wy de oogen van dezen
jaarlyks op dien heuvel Kae-ele aan-jongeling, die van een verre reize weër-
gebeden.gekomen is. Opend gy ook zyne oogen, en

Ook hebben die van ’t dorp Amet daardoet hem zien, en voortaan wel onderschei-
den alle de eilanden, die hem in het toe- een Altaar, of Tabernakeltje, om tot

een offer-plaats te dienen, gemaakt,komende zullen voorkomen, en kennen de

Sterren, die hem derwaards moeten gelei- noemende na dien tyd dezen heuvel
Kae-ele.den. Verleent hem ten dien einde ook

Dezen Altaar eeren zy als ware hyschoon weer, en een stille zee, op dat by
hunnen Afgod, zonder dat zy hem ingeen storm, of onweder ontmoete, en of
deze of gene gedaante verbeelden. Zydat geea duister weder hem belette de
zyn ook gewoon jaarlyks een Feest tereilanden, en ’t land van verre wel te ken
eere van dien God aan te rechten, aller-nen. Leert hem ook kennis van den Koop-
lei spyze en drank na dien heuvel te bren-handel krygen, op dat hy overvloed van
gen, hem daar om zyne hulpe te ver-Goud, Silver, Kleeden, en allerlei schat-
zoeken, en zynen zegen over hen, hunten bekomen, en eens zelf een gelukkig
kinderen, Thuinen, Plantagien, en overSchipper, een voorspoedig Stierman, en
al hun ondernemingen, af te bidden, eneer stout zee- en oorlogs-held werden mag
om hem te smeeken, dat hy alle ziekte,Weeret van hem alle ziekten en ongeluk

onge-
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Even zoo ging het met de tweedeongelukken, en wederwaardigheden,

stem van ’t dorp, Peloehitoe genaamd,verre van hen weeren wil.
die mede geen voorspoed ter wereld had;In oude tyden ging ook zeker Hei-
maar ook uitstierf.densch ingezeten van Nallahia, Tabitot

Eindelyk quam een man van Pia, eengenaamd, na strand, alwaar hy omtreni
zekere land-streek op ’t eiland Honimoa,zeker baeitje een zekeren lichten steen
al het land, en goed, mitsgaders hetgins en herwaards dryven zag, welken,
ampt van dezen Tabitoe, als tweede stem,alzoo hy vol gaten was, hy ook hoorde
te erven. Zyn naam was Licoemboewa;geluid geven, even of ’er iemand op de
maar deze bleef van dien tyd af, zonderFluit speelde. Toen Tahitoe dit van verrt
eenige afbreuk, in dat bestier, en washoorde, quam dit geluid, of gefluit, uit
met de zynen hier zeer gelukkig.dien steen , dog, nader by gekomen

Die van Siri-Sorri zyn van ouds vanzynde, hoorde hy dit niet meer; maar
Onin , een ryk in nieuw Guinea, om-zoo ras hy weër wat verder daar af ging
trent dertig mylen van Keffing, opdehoorde hy ’t gefluit als voren. Dier-
Oost-hoek van Ceram, oorspronkelyk.halven verborg hy zich, en hoorde toen

Aldaar plagt een Koning te zyn, diedien steen hoe langer hoe klaarder als een
niet alleen over een dorp, maar overmensch fluiten. Daar op begon hy zeer
veele dorpen in het landschap van dieverblyd te danssen en te springen, nam
naam, en over eenige andere eilandendien steen op, en bevond, dat het een
daar omtrent, heerschterist met verscheidenerlei kleene visschen

Deze Koning, oud, en genegen ge-was, die rondom deze steen aan een ge-
worden zynen zoon in zyn plaats als Ko-regen waren, en noemde na die tyd de-
ning voor te stellen, had besloten zynenzen steen, dien hy op andere steenen
oudsten broeder voorby te gaan, en dendaar op strand ter neder lei, Alalca.
zelven, volgens ’s lands gewoonte, daarTabitoe na zyn dorp ondertusschen we-
toe niet te verkiezen.dergekeerd zynde, en ’s nachts droo-

Hier over geraakte deze Koning metmende, zoo verscheen hem zeker Duivel
zyn gansch geslacht, en volk, in eenin de gedaante van een mensch, die te
groot verschil, en zyn vyf jonger broe¬gen hem zeide: Gy hebt stus die steen mei
ders, die boven zyn zoon daar toe mein-allerlei visch, te weten, met Kabalinjo,
den gerechtigd te zyn, kregen zulkenMalakze Sardyn, of Haring, Djoelong
doodelyken haat tegen hem, dat zy,DatDjoclong, en Lompa, opgenomen.
hem niet langer willende zien, te zamenhen ik zelf geweest, en mynen naam is Alalea
besloten na een vreemd land te vertrek-Alwaar gy dien lichten steen op andere
ken, om ’t ongelyk, dat hy hen aange-groote steenen zult nederleggen, daar moet
daan had, te verzetten, en om ten min-gy dien steen Alalea noemen, en my daar
sten uit het gezicht van dezen onrecht-pdien steen aanbidden, en met eenige spyze
vaardigen broeder te zyn.eeren, op dat ik u zegenen mag. En als

Zy maakten dierhalven een Coracora,gy hier in die bacy visch vangt, zoo moet
Tsjampan, en eenige Parahoe ’s, klaar,gy, en alle die van Nallahia ook, van
bemanden die met genoegzaam volk vanieder zoort van die visch, die gy gevangen
die gene, die ’t met hen hielden, voor-hebt, er een zoo aaneenrygen, gelyk gy die
zagen zich van genoegzame voorraad,hier aan deze steen te zamen geregen gezien

en drinkwater, en namen, vyf jongehebt, en die hier op dezen grooten heuvel
Princen, en vier Princessen sterk, denederleggen, op dat ik veel visch na deze
reize aan.baey toe doe schieten, en op dat die van

De naamen dezer Princen van OninNallahia daar veel visch vangen, harc
waren, Poesan, Poitili, Labakela, Ma-Weduwen, Weezen, en Armen, daar van
mala, en Loekoebatoe.leven, en zy my daar voor danken, en

De Princessen waren genaamd, Lokay,eeren mogen.

Sappa, Loewatassa, en Loewasela.Deze droom gaf Tabitoe aan zyn kin-
Deze, het Anker gelicht hebbendederen, en na-geslacht, te kennen, be-

zetteden ’t zeil by, en stevenden rechtvelende hen altyd aan den zelven te den
op’t land van groot Ceram aan, komen-ken, zedert welken tyd hy, en alle zyne
de allereerst by ’t strand van Kian, al-nazaaten, dezen Alalea gediend, en aan-

waar zy zich van eenig water voorzagen.gebeden hebben. Schoon nu hy, en de
Van daar staken zy na Ceram-Laoetzynen, dezen Afgod aanbaden, zoo be-
alwaar zy met hunne bekende vrienden.vond hy egter niet, dat Alalea hem hielp,
bevorens gewoon op Onin te handelenof zyn geslacht vermeerderde, alzoo het
en jaarlyks daar te verschynen, sprakenhoe langs hoe meer verminderde. Ja het

’sDaar op zeilden zy langs Ceramwas zoo verre van daar, dat hy toenemen.
binnen-kusten, tot zy, voor ’t strandof vermeerderen zou, dat hy eindelyk
van Oewa Malessi, dicht by de bogtmet alle de zynen geheel uitstierf.
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te bidden ; echter zoodanig, dat zyvan Haja, gekomen zynde, aldaar hun
vooral ook gedachten om den Hemel,oudste zuster, Lokay, aan een man van
en die vier Princessen, zusters van dieOewa Malessi uithuwlykten.
vyf voorvaderen, op een Goddelyke wy-Van daar quamen zy voor ’t strand van
ze te eeren, en de zelve by alle dieHonimoa, Tehisolo genaamd, alwaar zy
Feesten ter eere van hare broeders hunmet al hun goed zich aan land begaven,
behoorlyk deel te geven, biddende dehun Coracora, en andere vaartuigen, op
zelve nevens hen ook om hare gunstde wal haalden, en daar eenige hutten
en zegen.maakten, ter tyd toe dat zy na een an-

Alle de vrouwen nu, die uit dit ge-dere plaats, Amatoewali genaamd, ver-
slacht gesproten zyn, mogen hare Ba-huisden, alwaar zy een kleen dorp
djoe’s, of halve Hemdekens, niet by schoonstichten, en hun tweede zuster, Sappa,

aan een man van ’t dorp Apalili, Latoe- lichten dag, of by de lamp uittrekken,
voor en al eer zy in de kraam beval-pau genaamd, uithuwlykten.
len zyn.Naderhand gaven zy hun derde zuster,

Ook mogen de vrouwen uit dit ge-Loewatassa, ook aan een man van Toe¬
slacht de nieuwe, of volle Maan nietleboe, en de jongste, Toewasela, aan een
zien opkomen, nog beschouwen, als dieman 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-

naamd, ten zy dat zy een takje van eentoe, rakende metter tyd met de lieden

van dit eiland in zoodanigen vriendschap. boom breken, of een blad in haar hand
dat zy van daar weër na een andere nemen, want zoo zulk een vrouw dit
plaats, Salawano, verhuisden, daar zy vergeten had, zou zy van agteren te rug
mede in getal zeer toenamen; dog ver- 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.
groot dorp maakten, alzoo zy zeer ver- Even zoo mogen die vrouwen niet
menigvuldigd waren, en den inlander gaan voorby een plaats, de Sonne ge-
alhier zeer genegen was met hen door naamd, ten zy zy mede van zulk een
Huwelyken zich te vermaagschappen. takje, ofblad, voorzien zyn; en dit ter

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- zy ten eersten daar na sterven.
Sori-volk, dat is, Lieden, die van geslacht Behalven deze Goden waren ’er op
tot geslacht te zamen woonen, en maar als Siri-Sorri nog verscheide, die andere ge-
eenen stam te zamen maakten. slachten, dan dit, dienden

Naderhand deze vyf broeders overle- Dus hadden die van ’t geslacht Hawont
den zynde, zoo noemde men dit na- den Afgod Paunoessa; die van’t geslacht
geslacht: Rama oela Loeho ba-a, dat is Malike-eto den Afgod Mokoeroene; die
Den eed of t verbond der vyf broeders, van ’t geslacht Ateo-o den Afgod Eli,
en 't zelve bleef zedert altyd dit dorp dien zy van die an Noessa Laoet hadden;
bestieren. die van het dorp Ampatao den Afgod

De na-zaaten nu, aan deze vyf voor- Nitoe Ampatao, dat is, den Duivel van
vaderen gedenkende, vonden goed vyf Amcatao, genaamd.

Beelden, levens groote, tot hun gedag- 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

hatoe te noemen, gebiedende te gelyk, Als die van Siri-Sort: ook voorby den
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 Amet, op Noessa Laoet, ook eenen
deze Beelden hunner voorvaderen op- 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
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en zoo menigvuldig onder hen, dat iederwaren zeer eerbiedig te eeren, by alle
dorp 'er ten minsten een had, alle welkeongelegene voorvallen aan te bidden, en

te noemen, byna onmoogelyk, en ookeen groot Feest ter eere van haar te
van geen groote nuttigheit is, om datgeven.
'er niet veel aanmerkenswaardig ’s inDus hadden die van Sila, op Noessa
voorkomt, om welke reden wy velen 'erLaoet, ook hunnen Afgod, Morie, die
van overslaan, behalven dat hun ganscheniet anders dan in een stuk hout bestont,
Godsdienst omtrent alle deze Afgodendat daar was komen aandryven, en aan

meest in Feesten, en smul-maaltyden,zeker man van Sila in zyn droom ver-
bestaat.scheen, en belaste, dat hy, en alle die

En dit is wel het wezentlykste vanvan Sila, een Altaar voor hem oprichten,
hunnen Afgoden-dienst in oude tyden,hem dienen, en aanbidden zouden, ge
toen zy nog Heidenen waren, hoewellyk zy zedert jaarlyks deden.
men ’er op Ceram onder de Alfoereezen,Die van Titaway hadden eenen Afgod,
ook op Boero by die berg-lieden, enRiama-Atoe, die van Peleria, en Abobo,
zelf hier en daar onder de Christeneneen anderen, Roe-oemoe Ohoewo genaamd,
hedensdaags nog wel overblyfzels vind,en van welke de eerste de gedaante van

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 over-
treffen 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.

hield hem zedert voor een Moelana, enEhalven dezen Heidenschen Af-

Heilig, ook schreef men hem veel won-godischen, en bygeloovigen
derdaden toe; dog deze hebben hemdienst heeft men al van oude
niet schoot-vry voor de Portugeeschetyden hier ook kennis van den

8
schiet-geweeren gemaakt, alzoo hy vanMohbammedaanschen, Gods-

hen doorschoten is.dienst gehad, en dien metter tyd hier
Hy vond den voornoemden Vorst opook ingevoerd.

Java, mede daar gekomen, om de gron-Het is zeker, dat Djamiloe, Prins var
den van dien nieuwen Godsdienst, dieGilolo, dien in’t jaar 1480. al mede uit
de Javaansche Kooplieden al bevorens indeMoluccos bragt.
de Moluccos gebragt hadden, zelf naderDe eerste tyd egter, die men noemd,
te onderzoeken; by welke gelegenheitop welke dit geschied is, zou in ’t jaar
zyn Hoogheit ook een vast verbond met1510, in ’t zelve jaar, als de Ternataan-
dezen Pati Tyeban maakte, malkanderensche Koning, Zeinulabdyn, dien ook van
ten eeuwigen dage vriendschap als Bond-Java medebragt, geweest zyn.
en Geloofs-genoten belovende, en hemZeker Pati Pocteb, een Gorammer
als het tiende lid in zynen Raad aanne-van afkomst, op de kust van Hitoe in 't
mende, dat de volgende Koningen al-jaar 1390. aangedreven, en aldaar als een
lengskens zoo verre hebben zoeken tevan de vier eerste Hoofden der kust Hitoe
trekken, om de Hitoeezen als hunnebevorens beschreven, voer in ’t jaar 1510.
onderdaanen aan te merken, en Tollenna Toeban, een Koninkryk op Java,
van hen te eisschen, hoewel de Hitoee-en bragt van daar allereerst het Moorsch.
zen dat noit toegestaan, maar altyd te-of Mohhammedaansch Geloove op de
gengesproken hebben, terwyl zy uit be¬kust van Hitoe, zedert welke tyd hy
leefdheit en eerbied, als zy iets aan diealtyd Pati Toeban genaamd is. Men
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weest; dog by de komst van Pati ToebanKoningen gaven, het nog wel een
van Java klaarder voorgesteld, en verderHhormat, of erkentenis, hebben willen
uitgebreid is.noemen. Nu was deze nieuwe Godsdienst hierZainulabdyn (gelyk wy onder Ternate
wel geplant; maar schoot in een reeksbreeder gezegt hebben) nam van Java
van jaaren daar na geen groote wortelen,een Priester, Backoe genaamd, en ook
er tyd toe, dat de Molukze Koning,wel andere, mede, die deze Leere in de
Hair, een zeer yverig en bitter Mo¬Moluccos verder uitgebreid hebben;
hhammedaan, in’t jaar 1558, zynenmaar de Voist quam zelf niet weër in
Kaitsjili Guseratte, of, gelyk anderezyn land, alzoo hy op zee in een stryd
zeggen, Kimelaba Laulata met een Oor-omtrent Bima een wonde kreeg, waar
logs-magt na Amboina zond, om dieaan hy kort ’er na gestorven is.
van Makatita (die zyn hulp verzogt had-De naam van dien Vorst schynd ten

den) te helpen, te meer, alzoo de oudedeelen van de Hebreen ontleend te zyn,
Kimelaba Samarau daar wat slap re-alzoo de woorden p712 28 Ab Beeth
geerde.Dien, te kennen geven den naasten aan

Zoo ras deze Laulata hier op Assa-den Nasi, ofte de Voorzitter in het
hoedi aangeland, en verder na LoehoeSanhedrin, en in zich zelven beteekenen.
gekomen was, heeft hy niet alleen deDen vader van het huis des Gerechts; dog
Loehoeneezen onder zynen Koning ge-hoe de Mohhammedaanen daar aan ko¬
bragt, maar ook de Mohhammedaanschemen, kan ik nergens t'huis brengen.
Godsdienst daar alomme met zulken yverPati Toeban had ondertusschen het
voortgezet, dat hy die niet alleen ondergeluk van behouden in zyn land weder
de Heidenen op Hoewamohel en grootte keeren, en allereerst (zoo zommigen
eram uitgebreid, maar ook de Christe-willen) dit Mohhammedaansch Geloove
nen (alzoo de Portugeezen zedert hetop de kust van Hitoe, en in Amboina,
jaar 1515. al in Amboina geweest, ente brengen; dog ’t verdiend opmerking,
reeds veel Christenen in dien tyd dooren zelf ook verwondering, dat dit niet
hen gemaakt waren) wel tien jaarenvyftig jaaren eer bekend geweest, en
laiig, door ettelyke Javaanen geholpen,door een geboren Javaan ingevoerd zy,
zeer bitter vervolgd heeft, voorgevende,aangezien de eerste Stamhouder van ’t
dit uit een yver voor zyn Godsdienst tegeslacht Tanab-bitoemessen, zynde de
doen; maar doende metter tyd klaartweede van de vier eerste Hoofden der
blyken, dat het zynen Koning immerskust Hitoe geweest, een zoon van den

'tzoo veel om het Meesterschap overKoning van Toeban, en dierhalven, als
and, als om den Godsdienst, te doeneen oorspronkelyke Javaan, best in staat
was, alzoo hy, terwyl zyn Koning zichgeweest is, om den Godsdienst van zyn
in Ternate als een vriend der Portugeezenland, die hy by zyn komst in Amboina

aanstelde, volslagen zyn werk maakte,in’t jaar 1460. immers waarschynelyk
m die Natie geheel en al uit Amboinavan daar zal mede gebragt hebben, hier
te verdryven.voort te zetten, te meer, dewyl hy niet

Deze Laulata bragt van’t jaar 1558.alleen, maar met een Coracora, waar in
tot 1568. zoo veel te weeg, dat nietnog meer kinderen van den Koning van
alleen de meeste omleggende Christen-Toeban, en veel andere Javaanen waren,
dorpen afvielen, maar dat ook veel Hei-hier gekomen is, en om dat de Moor¬
densche dorpen ’t Moorsch Geloove,sche Godsdienst toen op Java al eenigen
m de vervolging, die zy anders leden,tyd bekend, en ingevoerd geweest was,
te ontgaan, aannamen. Vooral vernamgelyk wy nader onder de zaaken van
men dit in’t jaar 1565, wanneer die vanJava zullen aanwyzen, wanneer, en door
Hitoe en Loehoe ziende , dat zy dewie de zelve daar eerst gebragt is.
Portugeezen niet konden verdryven, opEgter is het zeker, dat de Mooren

der kust Hitoe de eere , van dit Geloove welke zy zeer verbitterd waren (te meer,
om dat zy den Molukzen Vorst, Hair,hier eerst ingevoert te hebben, niet aan
in Ternate in zyn eigen Paleis zoo schen-dezen eersten Stamhouder van het Edel
dig vermoord hadden) de Javaanen teHuis Tanah-bitoemessen, Perdana Moelay

genaamd, maar aan dezen Pati Toeban, hulp riepen, die met een gruwelyk ge-
weld de Christenen alomme vervolgd,toeschryven, weshalven wy, hoe won-

derlyk dit ons ook voorkomt, ook daar dog in’t jaar 1568 zich egter genood-
zaakt gevonden hebben, om dit landby moeten berusten, en dit, op haar
weer te moeten verlaten , alzoo zy uitzeggen, als een zekere zaak aannemen;

dog ik stel egter dit, als ’t waarschyne- hun land het vereischt ontzet niet kregen.
Egter zyn veel Christen-dorpen doorlykste vast, dat 't Moorsch Geloove hier
alle de gepleegde geweldenaryen deral met de komst van Perdana Moelay ,

Ternataanen, en Javaanen, in die tyden Djamiloe eenigermaten bekend ge
af¬
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en vooral Leliato, die in’t jaar 1636 dieafgevallen, en tot het Moorsch Geloove
van Oma tot afval dwong, en Madjira,overgegaan.

diens toeleg was, om den ChristenOnder deze is naderhand ook het ver-

Godsdienst geheel en al uit te roejen,mogend dorp Noessanivel, vooral by de
en den Moorschen alomme hier in tekomst der Kimelaha’s in Amboina, ge-
voeren.veest, die eerst wel wat na den Christe-

Het is waar, dat die van Hitoe allysen Godsdienst, hen door de Portu-
vroeg met de onzen in verbond getredengeezen voorgehouden, scheenen te hel-
zyn; maar ’t is ook zeker, dat zy wellen; maar na dat zich Roebohongi, en de
uitdrukkelyk vryheit voor hunnen Gods¬volgende Koninklyke Stadhouders, hier
dienst bedongen hebben, gelyk wy inrecht vast gezet, en Loehoe tot hunnen
alle gemaakte verbonden konnen nazien,Zetel verkoren hadden, verklaarde zich

dat ook de reden is, waarom de ganschede Koning van Noessanivel voor ’t
buiten-kust van Hitoe (zeer weinig uit-Moorsch Geloove, waar toe zy door
gezonderd) tot nog toe Moorsch geble-eenen Latoelockar een Bandaneesche
ven is. Ook is in ’t jaar 1658. doorMoor van Lonthoir, gebragt, en zooda-
Kimelaha Hasi, by ’t verbond toen metnig onderwezen zyn, dat de Portugeezen
ons aangegaan, al mede bedongen, datzedert gansch geen goed oog op hen ge-
men hen in hun geloof ongemoeid zoudehad, en ook zeer weinig staat op hunnen
laten.dienst gemaakt hebben.

Hoe oprecht nu de onzen dit ook al-In’t jaar 1588 stond het zoo slecht
tyd nagekomen hebben, zoo hebben zy,tusschen hen, en de Portugeezen, dat
en zelf de Heer de Vlaming, nog nietzy van die van Noessanivel naauwlyks
konnen ontgaan , door deze en geneverkrygen konden, om hen maar een
Amboineesche Hoofden, en Ternataan-stuk Geschut op ’t nieuw Kasteel door
sche Hovelingen, zoo by de Koningeneen Coracora met volk te helpen bren-
der Moluccos, als by die van Macassar,gen , by welk geval de Portugeesche
quaadaardig gelasterd, en onrechtveerdigLandvoogd , Sanchio Vasconselho, de
beschuldigd te werden, dat zy hen ge-voornaamsten van hen gevangen nam,
weld in hun Geloove hadden aangedaan,en na Malacca voerde; waar op de an-
gedurig (als zy tegen ons oorlogen wil-dere wel met die van Oerimessing na
den) voorgevende , dat dit de eeniget scherp gebergte Erihatoe vlugtten;
reden van den oorlog, en van hun ver-maar deze Heer wist hen door een lang
zoek was, om hunne Geloofs-genotendurigen oorlog het daar ook zoo moede
dog tegen ’t geweld dezer Ongeloovigente maken , dat zy zich genoodzaakt
te helpen; terwyl in al deze zaaken dezevonden na hunne Geloofs-genoten, de
istige verzoekers, en zoo de KoningenHitoeezen, de vlugt te nemen, en zich

der Moluccos, als die van Macassar,aldaar twaalf jaaren lang tot de komst
ieder nog een byzonder inzicht geheelvan Don Andrea Furtado de Mendosa in
puiten den Godsdienst hadden.’t jaar 1602. te onthouden, die den ge-

Dat deze oorlogen, om den Gods-vlugten Koning van Noessanivel, Radja
dienst ondernomen (zoo de Hitoeezen,Sinanati, met een gedeelte van zyn volk
en andere Mooren, voorgaven) grootegevangen kreeg, weer aan ’t Kasteel
bitterheden en vervolgingen tegen debragt, en metter tyd Christen deed wer-
Christenen van tyd tot tyd veroorzaak-den, gelyk wy in ’t vervolg zien zullen.
ten, heeft men voor al ten tyde vanEenige nochtans van die van Noessa-
Kakiali en Patiwani in’t jaar 1634, ennivel, te weten, die van de Pati's, en
ten tyde van Madjira in’t jaar 1651 In’t jaarvan Rissacatta 's Campong, zyn Moorsch

1651.gezien; hoewel ’er geen Moor van zoogebleven, en door de Heer Demmer in 't
grooten gezag, als Hassan Soeleyman, enaar 1643. in de Laha op zich zelven
ook noit grooter voortzetter van ditgeplaatst, daar zy nog woonen, en een
Geloove op Hitoe geweest is.Moorschen Tempel en Priester hebben.

TaetOm nu te weten, waar in AmboinaVeel meer egter begon dit Geloove
zich ditdie Moorsche Godsdienst al uitgebreiddoor te breken, ten tyde dat Hidajat in
Seloove

is, zullen wy aanwyzen, waar zich dit’t jaar 1620. Koninklyke Stadhouder op hier al

gebroed al heeft ingedrongen, mitsga¬verspreidLoehoe wierd, alzoo ’er in ’t jaar 1621
heeft.ders wat voor eilanden, en dorpen metin die groote vergadering, door den

dezen zuurdeezem al zyn besmet ge-opper-Landvoogd van Indien, Jan Pie-
weest.terszoon Coen, belegt, klaar genoeg ge-

Dat zy eerst onder die van de ganschebleken is, hoe hy ’t eiland Noessa Laoet.

Hitoeesche kust, te weten op die meesteen veel dorpen, van ons en van 't Chri-
van de dertig dorpen, alzoo het dorpsten Geloove, had doen afvallen ; waar

Layn in’t jaar 1633. ofin’t jaar 1634. inin hem naderhand de volgende Kime-
Kakiali ’s tyd eerst Moorsch geworden is,laha ’s met veel drift nagevolgd hebben,
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is al van oudsher Mohhammedaanschgeplant is, hebben wy klaar uit het vo¬
geweest. Altoos van de tyd van Sama-rige gezien; ook zal ons dit nader bly-
rau, en zyn zoon Roebobongi, welkeken, als wy zullen zien, welke Christenen
laatste hier in’t jaar 1570. quam, is 'tzyn. Dat die van Noessanivel (als zynde
zeker , dat men dit quaad zaad hier allandslieden, en met hen van Java af-
begon te zaajen, ’t geen hier zulke diepekomstig en ook die van Loehoe, ne-
wortelen geschoten heeft, dat zy meestvens de verdere dorpen op Hoewamohel,

alle, uitgenomen een dorp (zedert eenigeby de komst der Kimelaha ’s uit de Mo¬
aaren uit verscheide dorpkens te zamenluccos omtrent het jaar 1570, en in de
vergaderd) tot nog toe Moorsch zyn;volgende jaaren, zich daar toe mede be¬
gelyk ook die van Amblauw, Kelang,geven hebben, hoewel Loehoe, en meer
en Bonoa, weinige van die laatste uit-andere daar om her leggende, zich al
gezonderd.vroeger, te weten in’t jaar 1558 by de

Die van Manipa waren zeer lang Hei-komst van Laulata, genootzaakt vonden
densch, en namen den Mohhammedaan-daar toe over te gaan, is by ons bevorens
schen Godsdienst laat aan : want schoonal omstandig getoond
eenige Orangkaja ’s Moorsch wierden,Lissabatta, en Hatoewe , twee be-
zoo bleef ’t gemeene volk Heidensch,roemde en magtige dorpen op de Noord¬
ter tyd toe dat Madjira, by zynen op-kust van groot Ceram, zyn al vroeg
stand, dit quaad zaad daar onder den ge-Moorsch geweest, gelyk ook alle de
meenen man ook verspreide, en hendorpen van Keffing, en Ceram- Laoet,
dwong om Moorsch te werden.op den Oost-hoek van groot Ceram

Hoe veel ’er op Bonoa, en Boero, nugelegen.
nog Moorsch zyn, zal ons te klaarderEven zoo heeft zich deze Godsdienst
blyken, wanneer wy ’t getal der Christe-ook langs de binnen-kust van dit groot
nen op deze eilanden net aanwyzen zul-eiland op Kellemoeri, Kellibon, Tobo,
len , ’t welk tegen de andere ingezetenenGisselau, Hatoemeten, met Riboet en
van ieder eiland (die men by ieders by-Hakiboy daar onder behoorende, als
zondere beschryving uitgedrukt vind)mede op Erinama Tamilau, Iha, en
vergeleken zynde, zal men zeer lichtMahoe (van Honimoa derwaards gevlo-
konnen zien, dat de meeste daar nogden) verspreid, alle welke tot nog toe
Moorsch gebleven zyn.Moorsch zyn.

Op Leytimor zyn geen Mooren, danOp het eiland Honimoa plachten die
eenige weinige aan den Rooden berg,van Ihamahoe, omtrent Hatoewana toen
dat meest Hoewamoheleezen zyn. Eg-leggende, zeer bitter Mohhammedaansch
ter is de tweede Soa van Halong, Soate zyn; dog naderhand na de over-kust
Selan genaamd, pas voor de tyden dervan Ceram, ter plaatze, daar zy nu nog
Portugeezen Moorsch geweest, alzoozyn, gevlucht zynde, zoo is al hun land
die, met den Pati van Oost-Ceram hierop Honimoa aan de Christenen aldaar
gekomen zynde, een Bandasche vrouwverdeeld, en zy zyn genoodzaakt ge-
uit het geslacht van Latoe Loccar vanweest op Ceram, omtrent een myl van
Lonthoir, en met haar ook dat Geloove,t dorp Latoe, zich te onthouden.
medebragten.Buiten dezen had men ook nog eenige

Tot dus verre nu gezien hebbende,Mooren op Siri-Sorri , die ’er nog
wanneer deze kanker en pest hier inge-zyn, hoewel zeer weinig in getal, be¬
drongen is, en waar zy zich in dezehalven dat het ook Mohhammedanen
gewesten al verspreid heeft, zoo was hetzyn, die in ’t jaar 1648. al de naam
nu wel de rechte tyd , om die Gods-hadden, dat zy zeer slechte Mooren
dienst te beschryven; maar aangezien diewaren.

van Amboina, Banda, Ternate, mits¬Die van Noessa Laoet zyn wel eenigen
gaders de verdere Mohhammedaanschetyd in’t jaar 1620, door dwang van
eilanden om de Oost dit haar GelooveHidajat, Moorsch geworden; maar zoo
van Java gehaald, of ontsangen heb¬zy gelegenheit hadden, om tot ons we-
ben, zoo dunkt het ons veel gevoege-der over te komen, vielen zy weër af,
lyker en eigener, dat wy ’t zelve, alsweshalven men hen daar niet onder ree-

wy met de stoffe van Java bezig zynkenen moet.
zullen, te gelyk afhandelen.Op Oma is gansch Hatoeaha, of wel

Imand nu, die maar eenige kennis vanPelau, Cabauw, Caibobo, en Rehoe-
dezen Godsdienst heeft, zal zekerlykmoni , tot nog toe Moorsch, ook is
weten, dat 'er in de zelve een grootHolalihoe daar mede eenigzins besmet ge-
onderscheid tusschen de Sunni ’s ,enweest, dog nu niet meer.
Sjais, is. Het eerste gevoelen werd vanHet eiland Boero, schoon nog ten
de aanhangers van de drie eerste Chaligrooten deele Heidensch, en vooral in
fa’s, of Stedehouders van Mobbammed,opzicht van alle de Alfoereezen aldaar,
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schoon de Priesters hen nu en danAbocheker, Omar, en Oetsman, en ’t
in hunne Tempels, die zy hier menig-laatste van de aanhangers van Aali,
vuldig, en in alle de Moorsche dorpen

gevolgd.
hebben, al een Capittel uit den CoraanHet eerste werd van de Turken, Ara-
voorlezen, zoo zouden zy daar van egterbiers, Mogolders, en veel andere, het
geen nuttigheit hebben, en ’er niets aflaatste door de Perziaanen, die van Gol-
begrypen, zoo hen dat in 't Maleits, ofconda, en weinig andere, zeer hard ge-
Amboinees, niet uitgelegt wierd. Egterdreven.
is het waar, dat de Mooren in Amboina,De eerste gelooven wel, ’t geen in
en op Ceram, door de bank 't Maleitsden Coraan (gemeenelyk den Alcoran
veel beter, dan de Christenen, of degenaamd) geschreven staat; maar zy ge-
Heidenen , spreken en verstaan , datlooven buiten dien ook, en richten zich
egter mede meer zyn betrekking tot dewel het meest na de Suna, zynde een
Priesters, dan tot den gemeenen man,verzameling van veel woorden, spreuken.
heeft.en nadere verklaringen van Mobbammea

In’t jaar 1687. in de maand Octoberover zeer vele zaaken, die door deze en
ben ik op Hila in hunnen Tempel ge¬gene van zyn navolgers uit zyn mond in
weest, waar in zy my toestonden te koeen boek byeen verzameld, en by hen
men, en hunnen dienst volkomen te zien;als een mondelinge Wet, of wel als de
dog de Gemalin van de Heer LandvoogdMischna by de Joden, geworden is, aan
Padbrugge, die te dier tyd daar medewelkers onderhouding zy zich immers
zeer begeerig toe was, mogt daar nietzoo sterk, als aan die van den Coraan,
inkomen; maar zy stonden haar Ed. toe

verbonden houden; hoewel zy op verre
op een stoel in ’t portaal, dat voor dena geenzins de vroomste, maar vry wat
Kerk is, en voor de opene Kerk-deur,

los van leven zyn.
zoo lang deze hun dienst duurde, teDe laatste, of de Sjais, daarenteger
zitten.verwerpen deze Suna, houden zich stipt

De Kerk van binnen was volslagenaan den Coraan, en zyn menschen, die
ledig, en ik zag 'er niet, dan eenigevry ordentelyk, zedig, godvrugtig en
matten op de vloer leggen, op welkenaauw bezet van leven zyn; om welke
niet, als eenige mannen, dog geen vrou-gelyk om meer andere redenen, tusschen
wen , zaaten.deze Sunni ’s , en Sjais, een doodelyker

Men moet daar uit niet oordeelen, dathaat is, tot zoo verre dat zy malkande-
de vrouwen by hen niet in de Kerk koren daarom vervloeken, en als ketters
men. Ik heb dit uitdrukkelyk aan hare

aanzien.
Priesters, en vooral aan Hassan Soeleyman,Vermits nu de eerste invoerder van
toen hy nog Priester op Hila was, geden Mohhammedaanschen Godsdienst op
vraagd, die my zeide, dat de zelve in'tJava een Arabier geweest is, zoo is
al hare Mesdjids (die zy Massigits noezeer licht te zien, dat de Mooren van Am
men) altyd, aan de linker zyde van deboina, en alle de anderen rondzomme,
Tempels, zyn; dog Noerlete, Priestergeen Sjais; maar Sunni’s, zyn.
aan den Rooden berg, voegde, tot na-Gelyk nu de Arabiers onder de Sunni ’s
der opheldering van die vrage, ’er byde onkundigste en minst-geoeffende in de
dat in hunne Tempels noit jonge doch-gronden van hunnen Godsdienst zyn, en
ters, en niet dan bedaagde getrouwdezeer weinig van den waren inhoud van den
vrouwen, of weduwen, komen.Coraan weten, latende dat maar op de

Ik meinde in ’t eerst, dat zy daaromPriester staan, en zich verder alleen aan
aan des Heeren Landvoogd ’s Gemalindeze en gene uiterlyke plechtelykheden
den ingang in hunnen Tempel geweigerdvan de Besnydenis, de Reiniging des
hadden, om dat ik 'er geen vrouwen inligchaams , ’t waarnemen van de vyf
zag; dog, naderhand hoorende, dat 'erBedestonden, en van de Vasten, hou-
getrouwde en bedaagde vrouwen welden, alzoo bevind men even het zelve
inquamen, en egter gezien hebbende,hier onder de Amboineesche Mooren;
dat zy dit een vrouw, die de eerste inhoewel zelf de Priesters onder deze laat.
rang in de gansche Landvoogdy was,ste zoo onervaren in ’t Arabisch zyn
beleefdelyk weigerden, zoo moet 'er eendat zy naauwlyks een Hoofdstuk of twee
andere verborgene reden, my tot noguit den Coraan wel weten te leezen, en
toe onbekend , geweest zyn, waaromook door de bank weinig reden van hun-
zy dit aan my, dien zy als een voorna-ne Godsdienst weten te geven, om dat
men ongeloovigen moesten aanzien, dienzy zeer weinig van desselfs inhoud ver
zy meer, dan deze vrouwe te vreezenstaan. Wat nu de gemeinte betreft, zy
hadden, en aan haar Ed niet, toestonden.zyn in ’t gemeen zeer dom, en onweten-

Ik zag hier twee zaaken, die my by-de, ja niet in staat, om den Coraan
zonder behaagden. Vooreerst, dat dete lezen , veel min te verstaan: want

maii

Hun

Kerk, en

dienst,

door den

Schryver

op Hi-
la be

schouwd.

Bericht
wegens

de vrou-

wen , in

hunne

Tempels
komen

de.



Eestier
onder

hunnen
Gods-

dienst.

Waar in

zy ons

over-

treffen

AMBONSCHE ZAAKEN.24
vergeten, en voor die tyd ter zydenmannen , daar zeer eerbiedig, en zoo
stellen, om een mensch, die daar ver-stil zaten, dat men niet het allermin-
scheen, hoe groot die dan ook wezenste geluid, of geritzel, veel min eenig
mogt, boven hem te eeren.gesprek van den eenen tegen den an-

Het is zoo verre van daar, zei hy, datderen, in die Tempel, vernam, al te
wy dit zouden doen, dat al was het dezamen even aandagtig bezig zynde, om,
grootste Koning, die in onze Tempelsna ’t geen de Priester voorlas, te lui-
komen mogt, geen mensch zich daaromsteren.
verroeren, of zyn aandacht eenigzinsHet tweede, dat ik daar zag, en
breken zoude. Ja al quam ’er iemandmy zeer wel behaagde, was, dat geen
dan in de Massigit, om dezen of geneneen van alle die mannen, die op die
te vermoorden, zoo zou hy, volgensmatten zaten, op ’t verschynen van des
onze wetten, niet mogen opryzen. WelkLandvoogd ’s Gemalin, hun hoofd daar
laatste wat te verre ging, daar het eersteeens na toe wendden, veel min opree-
te pryzen, en de reden, die hy 'er by-zen; daar men onder ons, op Batavia,
voegde, zeer wel gegrond was. Eenin de Kerk van ’t Kasteel (hoewel ’t in
zaak, die by geen Overheden hier tede Stads Kerk, omtrent het gestoelte
lande , ’t zy in de byzondere steden,der Heeren Raaden, by 't verschynen
’t zy in den Hage ook by de Heerenvan zyn Edelheid in de zelve al mede van
Staten van Holland, of by haar Hoog-de lieden, die hy voorby gaat, geschied
Mogende , de opper-gebieders van In-en in alle buiten-Landvoogdyen die ver-
diën, in gebruik is, dat iemand, en veelfoejelyke gewoonte heeft, dat by 't
min dat alle de menschen in zoo eenverschynen van den opper-Landvoogd op
Kerk, midden in hun aandacht, en inBatavia, of van eenig ander Landvoogd
’t plegen van den Godsdienst, voor haarop de buiten-plaatzen in de Kerk, alle
Ed. Gr. Mogende, of voor haar Hooglieden zonder onderscheid, ook zelf al
Mog., zouden opryzen, waarom ik tewas men met zingen of met bidden be
minder begrypen kan, wat doch dezig, zullen opryzen, waar mede, myns
reden zy, dat men dat over al in In-oordeels alle onze aandacht en eerbied
diën voor een Landvoogd doen moet,tot God gestoord, en een groote en zeer
daar het immeis klaar tegen de gewoon-ergerlyke oneerbiedigheit betoond werd,
te van ons land , tegen de gezonde re-en dat om daar by een mensch, midden
den , en voor al tegen de eerbied, dieonder den dienst, meer, dan God, te eeren.

men God boven een mensch schuldig is,Een zaak, die zoo verre gaat, dat ik
stryd.weet, dat 'er lieden van aanzien, die

Verder was ’er in dezen Tempel eendit weigerden te doen, om opgezonden
vierkant huisje, zeer wel na een kleenzyn.
wacht-huisje der Soldaaten gelykendeIk vraagde aan Hassan Soeleyman, toen
dat ten naasten by recht tegen over deik dit gezien had, na ’t eindigen van den
deur des Tempels stond. Voor ’t zelvedienst, hoe ’t quam, dat niemand van
hing een lang wit voorhangzel , agterhen, op ’t verschynen van de Gemalinne
t welke de Priester (dien ik niet zagvoor devan den Heer Landvoogd ,

maar hoorde, zeker Hoofdstuk uit denTempel, voor welke zy anders gewoon
Coraan las, en daar na onder anderenzyn zo0 veel eerbied, en hooge agting,
mede bad, dat God ook ons, die niette hebben, opgerezen was, nog voor
op den rechten weg, maar van de zelvehaar Ed. eenige de minste beleefdheit

betoond had. afdwalende waren, dog eens wilde be-
keeren.Hy gaf my tot antwoord, dat de

Al deze woorden sprak hy meest metMassigit de plaats was, daar men quam,
een zingende galm uit, ook was hy nietom God alleen, maar niet om menschen,
boven een kleen half uur bezig met alles,en veel min om menschen boven hem,
dat tot dezen dienst behoorde; en toente eeren. Dat men zich verbeelden
zag ik haar alle zeer stil weër uit denmoest, dat God daar tegenwoordig, en

dat het dierhalven aan de eene zyde bil- Tempel na huis gaan.

lyk was, dat men al zyne aandacht en Deze menschen, die in Amboina ge-
meenelyk alle Oelilima’s zyn (hoewekragten alleen inspande, om dien God
anders de Tidoreezen, van welke beidete eeren, en om zich aan de zaaken van
die partyschappen van Oelilima ’s enzyn dienst aldaar geheel en al met alle de
Oelisiwa’s oorspronkelyk zyn, en dieinspanning van zinnen over te geven;
zich van daar eerst in Ternate, en daardaar ’er in tegendeel niets ongerymder
na herwaards in Amboina verspreiden,in de wereld was, dan dat men God,
al te zamen Mooren zyn) blyven, hoedie daar op een zonderlinge wyze tegen¬
bot zy anders in ’t gemeen, en hoe on-woordig is, en zyn dienst, om welke
kundig zy wel in 't byzonder omtrentwy daar alleen gekomen zyn, zou gaan
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VAN DEN GO

de zaaken van hun Geloove zyn, ge-

meenelyk zeer standvastig, ja hardnekkig
by het zelve, hoewel my voorstaat ge-
lezen te hebben, dat zulk een verlooche
naar van zyn Geloove, Paul Papoewa
genaamd, in’t jaar 1643. in de Uliassers,
op Tochaha den 12 December gehangen
is, om dat hy tweemaal Christen en
tweemaal Moorsch geweest was.

Zy zyn gewoon zeer net op’t reinigen
van hunne ligchamen te passen, niet
alleen uit reinheit en zinlykheit, maar

ook uit inzicht van den Godsdienst, al

zoo zy, onrein zynde, niet in de Tem-
pels zouden mogen komen, om in welke
zuiver te verschynen zy niet alleen ge-
woon 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
of wel iet anders te doen, ontreinigd
hebben, te wasschen. Ook zouden zy or
hunne vyf Gebeden- stonden de Gebeden
geenzins mogen doen, ten zy zy hun-
ne ligchamen eerst wel gewasscher
hebben.

Zy nemen ook dan die vyf Gebeden
stonden vry neerstig, gelyk mede hunne
Vasten de gansche maand Rammalaar
door (by andere Ramadan genaamd) zoc

stipt waar, dat zy van den opgank tot
den ondergang der Sonne niet alleen geen
spys of drank, maar zelf geen Pinang
Tabak, nog iets anders, zullen proeven;

op welken tyd zy by dag veel slapen ;
maar ’s nagts eeten en drinken zy weët
niet weinig. Dit noemen zy Vasten
dog ik noeme het eeten , en drinken,
alzoo, indien dat vasten is, wy dan alle
avonden vasten.

Hier van zyn echter de kleene kinde-
ren, stok-oude lieden, en de zieken.

onder hen verschoond, vermids de Wet

hen tot geen onmogelyke dingen ver-
bind. Zelf alle, die voelen, dat zy 't,
uit zwalcheit van gesteltenis, niet zouden
konnen uitharden, mogen daar van af-
stappen, en zich door spys en drank ver
sterken.

Zy weten ook omtrent de Huwelyken.
en by ’t sterven van vrienden, veel zeld-
zame plegtelykheden waar te nemen.

Omtrent het eerste hoorde ik op een
tyd van zekeren Geheimschryver, die

by het trouwen van eenige Mooren te
genwoordig geweest was , dat deze zaa-
ken tot het staven van de trouw, en tot

de beveiliging van ’t Huwelyk, onder
hen vereischt wierden.

Als de bloedvrienden de zaak eens zyn,
gaat de Bruidegom by den broeder, of
een anderen nabestaande van de Bruid,

treed met den zelven na de Massigit, en
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is gehouden voor dien Tempel des zelfs
voeten te wasschen ; ’t welk gedaan zyn-
de, treden zy in de Massigit, en daar op
geeft de Bruidegom aan dien bloedver
want, wiens voeten hy gewasschen heeft,
zyn regter hand, zich daar door geheel
en al aan hem verbindende.

Na dat dit verricht is, gaat de Prie-
ster na ’t huis van de Bruid, die van
haar zyde daar eene van ’s Bruidegoms
naaste bloedverwanten nemen, de voeten
wasschen, haar daar op de rechter hand
geven, en zich aldus mede aan haar ver-
binden moet , waar by dan 't Huwelyk
ten vollen gesloten is

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,

waar aan wy ons, om geen onnutte her-
haling te doen, gedragen.

Zy weten ook iets, of wat, van den
Melk el Maoet, dat is, den Engel des doods,
van Mongkir, en Nikker (twee Engelen,
die den mensch even na zyn dood, of
begravenis, verschynen, en hem zeer

naauw wegens zyn gedrag, en geloove,
in de wereld ondervragen, en van wel-
ke wy ter plaatze , daar wy, van
deze Godsdienst onder, de stoffe van

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

rens aangehaalde pligten, die zy zeer
stipt waarnemen, weten zy verder zeer
weinig van den Godsdienst, of van den
inhoud van haren Coraan. Het eenige,
dat men ’er nog by kan voegen, is, dat
zy gewoon zyn op den Coraan zeer

plegtelyk den Eed te doen.
Ik heb hen dat onder malkanderen Hun

wyze vanzonder dat het juist voor den Neder-
Eed telandschen Richter geschiedde, daar dat
doen.

op een andere wyze gedaan werd
terwyl ik voorby 't strand gedragen
wierd, zoodanig zien doen, dat hy, die
zweeren zou, den Coraan, op ’t hoofd

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

Verder ziet men geen onderscheid tus-'t Onder¬

scheidschen een Moor, en een Christen, dan
vandat de eerste een Tulband, of een Boe
dracht

lan-boelan, dat is, een smalle reep Lin usschen

de Moo¬nen , die eens rondom zyn hoofd als een
ren, enhalve Maan gaat, en dat de laatste een
Christe-Hoed draagt. Het moeten al groot
ten.

mannen onder hen zyn, die een rechten
Tulband draagen , dat gemeenelyk een
dikke rond-gedraaide, en door malkan-
deren geslingerde wrong is.

De Priesters dragen gemeenelyk een
witte, gelyk ook veeltyds zulke Ba-

djoe 's,
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van Hbamza, dienende, om een Vorstdjoe ’s, of witte Keelen; dog andere
dapper, en strydbaar te maken.grooten roode, of anders-geverwde Tul-

Hbakajat Radja Socleyman, dat is, debanden. Ik heb hen ook wel groene
Geschiedenis van Koning Salomon. Dezezien dragen, zonder dat ik egter be-
twee zyn in Folio-speuren kon, dat zy daarom juist van

Noer Mobbammed, of 't Licht van
Mohhammeds bloedverwanten waren ;

Mobbammed, handelende over zaaken vandaar dit anders in 't Turkze ryk geen
hunnen Godsdienst, en over ’t leven vananderen, dan zulken, geoorlofd is.
Fatima.Dat de Vrydag de dag van hunne

Hbakajat Ismajatiem, dat is, de Ge-Godsdienst is, op welke zy in hunne
schiedenis van Ismajatiem, zeer dien-Massigit ’s gaan, is allen, die maar iets
stig, om iemand een wakker Vorst, envan dezen Oodsdienst weten. bekend
een groot dienaar van Staat te doen wer-Zy noemen dien dag seho- C5,
den.Hari Djvemaat, dat is, den dag der ver-

Soelalet Esfalatina, of de Afkomst dergadering (dat van der Hebreen viiR tDy
Koningen van de Maleitsche kust, en vanJoom Achad, dat is, de eerste dag, ont-
Malacca; dog dit heb ik niet in eenleend schynd) gelyk zy zich zelven ook wel
Arabische, maar in een HollandscheCeLN 6.N Ahul el Sunnet wa
letter. Deze drie laatste zyn in Quar-el Djamaat, dat is, Het volk der Suna
to.(t rechtgeloovig volk, dat de Suna, de

Hbakajat Radja Cambodja, dat is, deware Leere, volgd) en ’t volk der ver-
Geschiedenis van den Koning van Cambodia.gadering, noemen.
In Octavo.Wy zeiden te voren, dat de Mooren

Hbakajat Misa Gomitar, dat is, de Ge-doorgaans, en vooral, hunne Priesters,
schiedenis van Misa Gomitar; zynde eenhoe bot zy anders zyn, veel beter Ma-
Javaansche geschiedenis , welke ik opleits, dan de Christenen, of de Hei-
Batavia bekomen heb. Een zeer dikkedenen alhier, spreken.
Quartyn.De reden daar van is, om dat men by

Coeripan, de gevallen van verscheidedezen en genen van hen redelyke goede
Javaansche Princen, en Princessen in eenMaleitsche boeken, in een Arabische let-
fraaie Foliant vervattende.er met de hand geschreven, vind, die

Hbakajat Indrapatra, of de Geschiede-zy malkanderen leenen, en aan den genen,
nis van Indrapatra vervattende verschei-die het konnen, ook wel uit te schryven
de Fabulen van dien Koning der Geesten,geven.
mede in zeer zuiver en net Maleits op-Dit doet hen niet alleen meer kennis
gesteld.van die Taal, maar ook van veel andere

Hbakajat Tsjabaja Langgare, of de Ge¬zaaken krygen, die zy anders zoo licht
schiedenis , genaamd den Glans van Lang-niet zouden leeren.

gare, zoon van den Koning van Diim-Ik hebbe van deze zoort van boeken
verscheiden by hen gezien, en ook wel sompit.

Maarifet Isalam, of de Kennisse vangeleend, om uit te schryven.
den Mobbammedaanschen Godsdienst.Dus heb ik van hen nog deze navol¬

Hbakajat Nabi Mobbammed, of degende met de hand geschreven schriften
Geschiedenis van den Propheet Mobbammed,inder my.
zynde een beschryving van zyn leven.Hhakajat Tanab Hitoe, of de Geschie-

Verscheide boeken over hunne geeste-denis der kust Hitoe.
lyke Rechten, en over den weg, doorHbakajat Nabi Moesa, of de Geschie-
welke een Mohhammedaan zalig moetdenis van den Propheet Moses.
werden.Hhakajat Nabi Joesef, of de Geschie-

Het Voorbeeld van de vertroosting vandenis van de Propheet Josef
Hbakajat Kelilab daan Deminah, dat 't herte, behelzende verscheide oude Ge-

chiedenissen der Maleyers.is, ’t Voorbeeld der oude Wyzen; by ons
in het Neerduitsch bekend. Verscheide Maleitsche Sjaiers,Or

Verzen.Tadjoe Essalatina, anders ook, by de
De Geschiedenis van den dag des Oordeels.Maleyers, Makota Segalla Radja Radja,

dat is, de Kroon der Kooningen, genaamd, Hhakajat boerong Pingit, of de Geschie-
denis van de Musch.een heerlyk boek, en onder hen van ’t

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

Hbakajat Segalla Soesoehoenan, of deeenen Bochari van Diohor gemaakt, en
Geschiedenis der Soesoehaenans, of der Kei-'t beste Maleits boek, dat ik kenne.
zers van Java , welke ik op Batavia be-Deze alle zyn in Quarto.
komen hebbe.Hbakajat Hbamza, of de Geschiedenis

Kenz.
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gebragt heeft. Ik heb veel moeitege-Kenz ul Chasi, of de verborgene Schat,
daan, om dat boek te bekomen,een zeer fraai bock, handelende van de dog
heb het noit konnen magtig werdern ; gelykSchepping, van den Mensch, van de
ook niet dat van Mobbammed libanesijah,Dood, van ’t Graf, van den Antichrist,
’t geen dienen kan, om iemand tot denvan Gog en Magog, van ’t laatste Oor-
stryd aan te moedigen, en dapperheit indeel, enz.
te blazen. En zoodanige zullen ’er ze-Sariboe Matsal, of de Duizend Raad-
kerlyk meer onder hen, en elders, ver-zels, bestaande in vragen, en antwoor-
borgen zyn, die ik noit gezien heb,den, die meest alle in Quarto zyn, en
hcewel hunne meeste geschiedenissen meteenige ook wel bycen gebonden.
veel verdichtzelen opgevuld, en dierhal-Deze alle (uitgenomen een of twee)
ven meer gericht zyn, om iemand dehebbe ik in Amboina bekomen, en nog
Maleitsche Taal, dan wel eenige waar-onder my.
heden, of fraaje geschiedenissen en zaa-Daar is ook de Hhakajat Iskender
ken, te leeren.Dsulcarnain, of de Geschiedenis van de

Dit was het, ’t gene wy van den Gods-tweehoornige Alexander behelzende de

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

't Oosten niet alleen overwonnen; maar Christelyke Godsdienst mede eens te
dat hy de wercld ook tot het Mohham- spreken.
medaansch Geloove (een grove misslag)

DERDE HOOFDSTUK.

yAn de Christelyke Godsdienst. En vooreerst van de Roomsch-Catholyke, om-
V 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 Javaa-
nen 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.

Rucutello noemen) gekomen is, en datE Christelyke Godsdienst,
de Portugeezen , daar wel ontfangenA voor zooverre die hier oit be¬
zynde, zedert de gewoonte hadden vankend was, is of de Roomsch-4
nu en dan om water in Amboina aan teCatholyke, of de Hervorm-E
komen. Dit geschiede echter zoo tende geweest.

eersten niet: want Serranomet zyne schip-Gelyk de Roomsch-Catholyke veel
breukelingen in Ternate, en daar aanouder in tyd, dan wel de Hervormde
zyn einde geraakt zynde, zoo keerdenGodsdienst, is, alzoo is zy ook hier eerst
lang daar na eenige van zyne medgezel-bekend geweest, en ’er door de Portu-
len weër na Goa, en gaven daar toen tegeczen ingevoerd.
gelyk berigt, zoo van hunne verrigtingenWy hebben bevorens reeds getoond,

in ’t gemein, als dat zy Amboina ont-dat zy allereerst, by voorval van schip-
dekt hadden.breuk, met Kapitein Servano in ’t jaar

Hier op quamen in’t jaar 1521. of in1515. hier op Assaloelo, of Noessa
’t jaar 1522. van de vioot van Anton-Telo (dat Jarricus Rossatel, en andere
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Hitoe te verzoeken ; ’t geen te meer in-Brit, den eersten Portugeeschen Land-
gang kreeg, alzoo de Portugeezen, dievoogd in de Moluccos, twee schepen
nog op Picapoli in groote vreeze vooromtrent Amboina te vervallen. Dit wa-
de Hitoeezen waren, mede sterk te dierren de eerste bodems, die hier versche
tyd over hen klaagden.nen, die weer voor Assaloelo gekomen,

De Landvoogd van Malacca ontsingwel ontfangen, en verder na Hitoe
Parmain zeer minnelyk , beloofde hemLama gebragt zynde, daar mede zoo wel
zyn hulp, en verzond hem ten eerstenonthaaid wierden, dat eenige aldaar ble-
na Goa, alwaar hy mede zeer wel vanven, aan welken omtrent Mamalo op
den onder-Koning ontfangen, en DonPicapoli een woonplaats vergund wierd.
Emanuel gedoopt wierd, krygende ver-Na dezen tyd gierden de schepen der
dere toezegging van hem te zullen hel-Portugeezen, uit de West van Indien,
den; dat ook zekerlyk zou geschied zyn,of van Goa na de Oost komende, ge-
zoo by niet kort daar na overledenmeenelyk in Amboina, om water te ha¬
was.len, aan.

Ondertusschen was ook Ajapayl (an-Na dat zy hiereenigen tyd geweest wa¬
ders recht Lissateloe genaamd op Malac-ren, en nu en dan een Priester mede
ca overleden, wiens vrouw te Goa ge-gebragt hadden, begonden die hier en
komen, daar mede gedoopt, en Donnadaar de Mooren wat te leeren, en vol-
Jebel genaamd wierd.gens hunne wyze, die niet zeer onge-

Deze wierd met een groote magt om-makkelyk was, tot het Christen Geloove
rent het jaar 1538. weer na Amboinate brengen. Dit nam omtrent het jaar
gezonden, alwaar zy met iemand van1532. zyn aanvang, en duurde eenige
geslacht van Permain quam te trouwen,aaren aan een, tot dat zy, omtrent het
en dus den ouden haat tusschen beidejaar 1536 ook eenige kennis aan die van
deze huizen af te leggen; ’t geen te eerhet volkryk dorp Hative, dat in den
in te schikken was, alzoo men wil, datinham lag, gekregen hebbende, van
zy een zuster van Alapatila, of Permain,de zelve, die met die van Hitoe over-

geweest zy.hoop lagen, te ernstiger binnen in den
inham genoodigd wierden, alzoo zy ge- De jonger broeder van Ajapayl, Don
merkt hadden, dat het tusschen de Hi- Emanuel genaamd, die bevorens reeds
toeezen en de Portugeezen zoo helder groote vervolgingen als een Christen van
niet, als te voren, en een heimelyke Parmain geleden, en zich zeer volstan
wrok gerezen was. dig gedragen had, bragt het nu zoo ver-

Zedert dien tyd quamen de Portugee- re, dat hy het eerste hoofd van Hative
wierd.zen met hunne schepen zoo wel in den

inham, als op de kust van Hitoe, ma- Deze is het, van welken de Portugee-
kende 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 Noessani- vrugtigen en standvastigen Emanuel Ha-
vel, Amantelo, en Halong, aan de Zuid- tivensis, met zulken byzonderen ophef
zyde van den inham. spreken, en dien zy, als weërgadeloos

Te meer , kregen de Portugeezen in zynen yver voor den Christelyken
eerst aan die Hative kennis, alzoo Ala- Godsdienst, tot den Hemel toe verheven

hebben.poetila, en Ajapayl Lissateloe, de twee
voorname Hoofden van dit dorp, met Terwyl deze Hativezen na Goa ver-
malkanderen over de oppermagt in ge- trokken waren, hadden die van Hitoe
schil zynde, de eerste zynen makker gemerkt, dat de Portugeezen, die hoe
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 Ha-
namen, 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, on-
die 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 trok-
nam) na Malacca eerst, en daar na ver- ken, en zoo met stank verhuisden.

der na Goa verzeild zyn, om aldaar hulp Zy quamen eerst omtrent de Poka aan
van den onder-Koning tegen die van strand, daar zy zich zogten vast te
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1540.aanzagen, en waar uit zy voorspelden,1538. maken, dog trokken naderhand een half

myl Westclyker na Melishock , daar ’t dat der Portugeezen oogwit was, om
mede niet wel zynde, gingen zy na zich meesters van hun land te maken,

gelyk zy ook waarlyk van ’t jaar 1538.Leytimor, slaande zich vooreerst om

hebben beginnen te doen.trent den Rooden berg neder, daar zy eer
vesting opwierpen, bewesten de welke Egter hebben zich die van Soya een Die van
die van Hative, om voor die van Hitot tyd lang met groot geweld tegen het Soya

werdenmaken van dit Kasteeltje aangekant, byook te meer beveiligd te wezen, zich
Christen.toen ook nedersloegen, gelyk zy daar nacht afbrekende, dat de Portugeezer

nog woonen met die van Hative en de Mardykers
Dit viel omtrent het jaar 1538. voor 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
bende, om de vreemde handelaars uit de 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
meest Hativezen, waren, door Permain maar ook hunne Godsdienst aangenomen
als hy na Goa vertrok, op CajoeenTidort hebben.
gelaten, en de verdere Tidorezen, die Dit hadden, volgens het zeggen van
onder den Tidoreeschen Kimelaha Roc- 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
van Goa te rug keerden, waren. bekeering in dat jaar of twee niet veel

Deze, in ’t jaar 1538. omtrent het 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 landschen oorlog, zyn begin genomen
weer ingenomen, een houte vesting heeftge

bouwd, en een Portugeesche bezetting, Voornoemde Schryver noemt egterEn
nevens zeven Ternataansche en Tidoree- het dorp Amantelo, dat al vry aanziene Amante-

lo, ensche huisgezinnen (die namaals op Ley- lyker schynt geweest te zyn, als het eer
anderetimor het Mardykers quartier uitmaak- ste, dat zelf om het Christendom toei
dorpen

ten) ’er ingelegt, verjagende al de vreem- verzogt; waar by ook eenige van dis van Ley-
de handelaars van die kust, en verder timorvan Noessanivel zouden gekomen zyn
door wapenen en goede woorden bewer- 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
wierpen. Christenen in alle voorvallen geweest

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 verande-11 gedaante met de komst van Taverius
ring doordie nieuwe en zoo wat licht heen ge in deze gewesten.
Xaveriusmaakte Christenen ten eersten weër af- Zyn eigen naam was niet,gelyk hr
te weeg

vielen, het volgens gewoonte met den gemeenelyk genaamd werd, Franciscusgebragt,
overwinnaar houdende, en schoon d'A Xaverius; maar Francois de Jasse, die
zevedo naderhand zegenpraalde, zoo hac den by-naam van Kavier, na de stad
het egter daar met de zaaken van den 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 Aspil-
een aanvang, alzoo die van Sova in 't cuete (zoo Jarricus ons zegt) gesproten
eerst niet al te wel te vrede waren, dat Was.

zy zagen, dat die genen, die maar als Deze, die zich eindelyk alleen maar
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
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eerste Jesuiet geweest, die in Indien ver
schenen is

Hy quam den 6den Mai in ’t jaar 1542
te Goa, verrichtende groote zaaken.
door ’t uitschitteren van zyn deugden er
groote gaven, als mede door 't bedryven
van wonderen (zoo Joan de Lucena, Jar-
ricus, 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 Ma-
lacca na Banda vertrokken zynde, den
16den February des zelven jaars in Am
boina quam.

Hy vond daar reeds veel Christenen;
dog de zelve ook sterk door de Mooren
vervolgd, die hy zeer kragtig tegen die
vervolging ondersteunde, gelyk hy ook
zeer veelen van die ongeloovigen bekeer
de, vooral, na dat hy hen van genoeg-
zame 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.
lacca, of te Goa, gedoopt was.

In den tyd, dat hy zich hier onthield,
dat pas drie maanden en een halve was,
alzoo by in’t einde van Mai na Ternate
vertrok, bragt hy alles in een vry beter
en vaster staat, dan te voren, richtende
zeven Schoolen op, en haar aanwyzen-
de, hoe men de jeugd het Pater Noster,
Avc Maria, ’t Geloof, nevens zekere
Vragen uit zynen Catechismus leeren, en
hoe men daar na ook tot het leeren der

Gebeden, en tot het verstaan van eenige
korte verklaringen, door hem over de

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
by al zyne vorige mede-arbeiders in zoc

veel jaaren hier verricht was. In ’t einde
van dat jaar is hy 'er nog eens in Decem
ber, dog maar twintig dagen, geweest
versterkende de nieuwe door hem gelegde
gronden. Zeer veel hebben hier toe die
drie Priesters gedaan, die hy na zyn ver
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
navolgers, onder deze onnoozele Heide-
nen leiden, waren zoo slecht, dat zy
niet anders, dan den blooten naam van

Christenen droegen, terwyl zy in den
grond Heidenen, en nog aan al hart
Heidensche bygeloovigheden en Afgode

E ZAAKEN
ry, waarby dan nog veel van het Roomsch
bygeloove quam, vast bleven; het welke
die van Hitoe bemerkende, die een af-
gryzen van’t aanbidden der Afgoden
dat zy dagelyks aanzagen, haeden, zoo

geboden zy de Portugeezen nogmaals
hun land te verlaten, en by hun Geloofs-
genooten de Heidenen, en Afgodendie-
naars op Leytimor, te gaan.

Xaverius had onder de kruissen, by
hem hieren daar op Leytimor opgericht,
'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
aanstonds regen in menigte te konnen
doen nederstroomen, als Radja Soya maar
een witte Haan voor hunnen Afgod of-
ferde, 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-

na , een zware vervolging tegen deze

nieuwe Christenen cpgekomen, die ook
van een langen duur geweest is; te meer
alzoo naderhand ook die van de Javaanen

er op volgde
Jarricus zegt, dat deze Laulata (dier

hy zeer qualyk Leliato noemd, alzoo dit
eerst in de volgende eeuw in’t jaar 1624
in Amboina quam) die van Kilang,n

Emanuel van Hative zeer nard aangetast.
en dat de laatste wel drie maanden lang in

zyn dorp belegerd wierd, tot dat hy

door Henrik de Saa (gelyk wy aanstonds
zien zullen) gered wierd.

De groote woede van dezen Laulata

tegen deze teedere Christenen was oor-
zaak, dat zy meest al te maal, alleen
Kilang en Hative uitgezonderd, ten eer-
sten weër afvielen

Eindelyk quam Henrik de Saa in ’t jaar

1561. met een groote magt van Goa
Hy ontzette de belegerden, sloeg de

Mooren op, en bragt zulken verwoe
sting onder deze bloeddorstige Ternataa¬

dnen , en andere Mooren, dat zy

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

ook twee Priesters, Marcus Prancudo
en Jacob de Mascarenhas, gekomen, die
hier eenige tyd gebleven, en naderhand
door Francisco Vieyra, en Jacob de Ma¬

gellanes ondersteund zynde, zoo groo-
ten verandering omtrent de Schoolen
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bragten, dat, daar 'er zedert het jaar
1547. maar zeven op Leytimor geweest

waren, men nu zoo aldaar, als elders ir
Amboina, eenendertig Schoolen telde.

Deze waren in de navolgende dorper
geplaatst: te weten in Noessanivel (zoo
't Maffejus ook noemt) Seylale, Latoe-

halat, Amahoesso, in vier dorpen van
Oerimessing, in Sova, Amantelo, Ahoef

sen, Oeritetto, Maredheyka, Kilang,
Nako, Hatalaë, Ema, Hoekoerila,
Roeton, Leahari, Halong, Hoekoena-

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-
ten bukken , weer overbragten, be

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
groot werk der bekeering Emanuel van

Hative deze mannen (zoo Jarricus ge
tuigt) zeer veel de behulpzame hand ge-
boden heeft.

Hare Priesters gingen nu en dan wel

eens na deze eilanden , dog raakten
zomtyds door stormen, die hen over-
vielen, elendig in de klem, alzoo de
vaartuigen slegt waren, en de Inlanders
(volgens gewoonte) ten eersten buiten

boord sprongen, en hen dryven lieten,
waar van Jarricus een slecht geval ver-
haalt van een van die vaders, die na de

Uliassers, en na Rosselan (Noessa Laoet

wil hy zeggen) gaande, dus in de pekel

gelaten was, en een ganschen nacht in
zee dreef.

Vier jaaren daar na quam ’er weër een
donkere wolk op, alzoo de Hitoeezen,
en Loehoeneezen, ziende, dat zy de
Portugeezen door hulp der Ternataaner
niet quyt konden raken, de Javaanen te
hulp riepen, die in ’t jaar 1565. een af-
grysselyke vervolging tegen de Christe
nen hebben aangerecht, en zeer veel
dorpen gedwongen weer af te vallen, en
zoo wel de Portugeesche zyde, als hun-
nen Godsdienst, te verlaten, waar by het
tot den tyd van Don Andrea Hurtadt
de Mendosa, die geessel van Ambon, die
byna alles weër onder Portugal bragt
gebleven is; zynde zelf die van Noessa-
nivel (by Maffejus ook Recanive ge
naamd) Oerimessing, en een gedeelte
van Halong toen Moorsch geworden.

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

brand, hoewel hy eindelyk gered wierd
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Ook hadden de Javaanen George Fernan-
dez, en Gomes Damaralio, twee ieverige
Priesters, zeer moorddadig, zoo als zy
van Java na Ambon op reis waren, niet
verre van Java, omhals gebragt.

De Javaanen , ondertusschen geen
ontzet krygende , waren genootzaakt
Ambon in ’t jaar 1568. te verlaten.

Onder die genen nu, die door de Por-
tugeezen bekeerd zyn, telt men, behal-

ven de voornoemden, ook die van Lissa
batta. Maffejus geeft daar zoo hoog van
op, dat hy, van de nieuw-gedoopte van
twee steden (dorpen meint hy) spreken-
de, en een van de zelve Lucebata noe-
mende, zegt dat 'er wel veertig duizend
van hen den Doop verzogt hadden, het
geen ik gelooven zou, zoo hy vier hon-
derd gezegt had, schoon ook dat wat
veel was; om dat ’er noit in twee Ce-

ramsche dorpen veertig duizend ingeze
tenen geweest zyn.

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

waar; maar terwyl deze inwoonders een
Portugeeschen Priester van Tidore haalen,
en herwaards brengen zouden, hebben
zy den zelven trouwloos en moordadig
by ’t eiland Oebi omgebragt, en zyn
zedert dien tyd Moorsch gebleven.

Dus schokte dit naderhand met horten

en stooten voort, tot dat de groote Roe
bohongi, zoon van Samarau, in ’t jaar
1570. als Koninklyke Ternataansche Stad-
houder in Amboina quam, die zynen
Zetel van Boero op Loehoe tot Gamma
Songi verplaatste, zich met de afgeval-
len Hitoeezen vereenigde, en van daar

de Portugeezen, op welke zy zedert de
moord van Koning Hair zeer verbitterd

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

den Roodenberg Westelyker op te ver-
'thuizen, en een grooter Kasteel op

strand van Honipopo aan te leggen, dat
zy in ’t jaar 1588. eerst voltoid hebben

Hoe dat toen ook eenigen van Noes-

sanivel en Oerimessing door den Land-
voogd gevangen zyn, wanneer zy me
hun Coracora-volk op zyn opontbod
quamen, om eenig geschut op de nieuwe
vesting te brengen, en hoe hy ’er eenige
na Goa, of Malacca, zond, hebben wi
bevorens reeds gezegt

Dit was oorzaak, dat de anderen de
vlugt na ’t ontoegankelyk gebergte van
Poeta namen, alwaar die van Oerimes-

sing zeer veel volks verloren, hardende
het daar zoo lang uit, tot dat zy door
Sanchio Vasconcelho, den eersten Portugee-
sche Landvoogd, genoodzaakt wierden
met die van Noessanivel na de kust van
Hitoe de vlucht te nemen, daar zy op
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zy die beiden even eens handelden.Kaitetto zich met der woon tot de

Als men nu de geweldenaryen derkomst van Don Andrea Huntado onthou-
Paapen met hunne oorbiegt, om alle

den hebben.
geheimen van den Inlander te ontdekken,Deze oorlogen der Portugeezen met
indien men hunne menigvuldige dood¬de Ternataanen en Hitoeezen duurden
slagen en moorden om een haver-stro0,niet alleen onder Roebohongi; maar ook
en over ’t geringste woord, mitsgadersonder zyne zoonen, Djoemali, en Bassi
honderd smaadheden, die zy den Inlan-Frangi, dragende geheel en al den naam
der aandeden, hier by voegd, zal menvan een oorlog om den Godsdienst, wes-
zeer licht konnen begrypen, dat in denhalven die daar door alom ook niet wei-
Inlander de lust tot dat Christendom, en

nig leeden. de liefde tot die Christenen zeer heeftGonsalvo Pereira, de tweede Land-
moeten verflaauwen; dat ook de redenvoogd, deed hen ook den oorlog met
was, waarom de Hitoeezen ten tweedezoo veel geweld aan, dat hy de Hitoee-
maal de Javaanen omtrent ’t jaar 1600.zen, en die van Ihamahoe volslagen on-

byin Amboina geroepen hebben, waarder zyne gehoorzaamheit bragt; hoewel
dieook eenige Engelschen geweest zyn,zy na zyn vertrek, door hulp van Roe-
opal eenige jaaren voor de Hollandersbohongi weër gered, en in vorigen staat

Ambon gevaaren hadden.hersteld wierden, waar tegen hy die van
Deze, zich met de Hitoeezen en Loe-Hitoe weer heeft zoeken wys te maken,

hoeneezen vereenigd hebbende, quamendat zy onderdaanen van zynen Koning
in February in den inham, en ssoegenen hem Tol van hunne Nagelen, &amp;c.
omtrent de Laha tegen de Portugeezen;schuldig waren, gelyk hy die wel stout
maar kregen klop, en verloren die vandorst eisschen, hoewel die van Hitoe
Noessanivel hunne groote Coracora, zoodat noit toegestaan, veel min die Tol
dat zy nu uit de lyken geslagen waren.betaald hebben, behalven dat, zoo zy

Pas na dit vooirval quamen hier ookdien aan den Kroon Ternate al mogten
twee Priesters, Bartholomeus Daniel, enschuldig geweest zyn, Koning Baboe
George Fonseca, die ’t vervallen Christen-hen die lang te voren (gelyk wy dat on-
dom weër wat zouden herstellen, datder Ternate in’t leven van dien Vorst
deze gedurige oorlogen beletteden.toonden) quyt gescholden had.

Dit gaf de Portugeezen wel weërRoebohongi ’s zoonen hebben naderhand
eenigen moed, gelyk zy toen ook eenigeveel aanvallen op het Kasteel der Portu-
dorpen op de kust van Hitoe afgeloopengeezen, en hen in den Godsdienst allen
en in de assche gelegt hebben; nemendeafbreuk gedaan; maar egter niet naam-
ook Mamalo, dat al zoo menigmaal teweerdigs, gelyk ook weer van de andere
vergeefs aangetast was, in; maar in datzyde de drie laatste Portugeesche Land-
zelve jaar leden zy weër niet weinisvoogden, Joan Cajado, Steven Teixera,
aanstoot door de eerste komst van Stevenen Gaspar de Melo, mede niet veel uit-
van der Hagen, gelyk wy bevorens reedsgericht, en eigentlyk het werk maar

getoond hebben ; van welken verlostdragende gehouden hebben; hoewel zy
zynde, hebben zy getragt de vereenigdein ’t geheel niet alleen by de Mooren,
dorpen op Hitoe ’s kust in’t jaar 1601.maar ook by de Christenen, zeer begon-
op Kaitetto ’s strand tweemaal (gelyk inden te stinken, en hun slecht gebouw
October drie Coracera’s, en eenige an¬der bekeering (dat maar hoog opgeven
dere vaartuigen, en in November doorzonder grond, en een los gestel was
den Landvoogd Teixera zelf geschied is)zelf door hun buitensporig gedrag geheel
aan te tasten, om de vesting der Hollan-en al omverre te werpen: want wat kon-
ders te verwoesten; dog deze waren metden de Christenen van zulke lieden, en
hunnen ganschen omssag reeds met devan hunnen Godsdienst denken, die hen
schepen van Jacob Heemskerk vertrokken.de schoonste visch, met welke zy hen op

Zy veroverden echter eenige dorpen,de straat tegenquamen, maar afnamen,
en ook daar na die sterkte; dog wierden,zeggende, dat die voor zoo een swarten
alzoo zy te ywerig na buit waren, en zichhond te goed, en dat het genoeg was,
te veel verstroiden, door de Hitoeezenals zy maar Cabalinjo (de kleenste visch)
geslagen, en met schade en schande nahadden. Zy namen de vrouwen, en
hunne vaartuigen gejaagt.dochters, daar zy zin in hadden, boe¬

Na dezen tyd stond alles by de Portu-leerden daar zoo lang mede, als zy wil-
geezen stil, dan dat zy voortgingen,den, en zonden die de ouders, of man-
om hunne geweldenaryen en godlooshe-nen, als zy haar moede waren, nog met
den onder den Inlander, en vooral by dede huid vol scheldredenen, te huis; ook

vrouwen, en dogters, te plegen; dogkon’t hen niet verschillen, of het Moor¬
in’t jaar 1602, wanneer Don Andreasche of Christen vrouwen waren, alzoo
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Goa vertrokken, is ook Pater Andreain ’t jaar Furtado, of Hurtado, den roden Februa-
Pareira geweest.ry in Amboina quam, en byna alles1602. WaarDaar bleven nog wel eenige Portu-gelyk een groote watervloed overstroom-Don door hier
geesche huisgezinnen in Amboina; maanAndrea de, nemende al de afgevallene dorpen, de Room-

Hurtade deze hadden na dien tyd geen gelegen ’chede gansche kust van Hitoe, en vee
herneem Gods-heit, om zich veel in hunnen ouderandere plaatzen, gelyk wy in dit werk
alles. dienst eenGodsdienst te oeffenen, alzoo al de Priestersop zyn plaats reeds getoond hebben, in

einde
na Goa vertrokken waren, en zy 'erzeer korten tyd weer in, en kregen ool kreeg.
zeer weinig af onthoudenn, behalven datde zaaken van den Godsdienst weër een
zy een menigte van bygelovige zeden engeheel andere gedaante.
grillen overgehouden hadden, die zy welHy bragt ook twee Priesters, LorensoWaar
hadden mogen vergeten.Massonio, en Boixio Fernandez, in Amdoor de

Daar hebt gy nu het wezentlykste vanzaaken bon, die ’er wel van nooden waren, al
van den de gedaante van den Christelyken Catho-zoo nu al de overwonnene door't geweld

Gods- lyken Godsdienst, zoo als die in de tydvan den overwinnaar ook zynen Gods-dienst
der Portugeezen hier ingevoerd, met hetzeer ver- dienst moesten aannemen.

anderden voornaamste, ’t geen daar omtrent doorOnder deze was mede de Koning van
hunne Priesters verricht is. Het is ze-Noessanivel, Sinapati, die Don Andrea
ker, dat deze hier weinig gedaan, enHurtado in de vlugt gevangen kreeg, en
immers zoo weinig, by al ’t gene zynevens verscheide van zyn volk omtrent
verrichtten, gevorderd hebben, waarhet Kasteel plaatste, bewegende hem
van het godloos gedrag der Portugeezennevens eenige van zyne grooten, zich te
zelf de voorname oorzaak geweest is.laten doopen.

Het voornaamste van hun dienst be- De in-Hy wierd, by zynen Doop, Thomas
houd vanDe Ko¬ stond in veel uiterlykheden. Als dede Soysa (na Hurtado's onder-Leevoogd , dezening van

menschen gedoopt waren, waren zy alzyn oudste zoon Andrea (na Don Andrea dienstNoessani

voorge-half Christen; wanneer zy nu voor eenvel word Hurtado) en zyn tweede zoon mede
steld.nevens kruis wisien te buigen, een Ave Maria,Thomas, en een dochter Gimara (na de

andere f een Paternosser op te zeggen, en eensGemalin van den Landvoogd, Gaspar de
Christen

wel gebiegt hadden, zoo wisten zy hetMelo) genaamd.
voornaamste van den Godsdienst, laten-Hoe opregten Roomsch-Christen nu
de de Priesters het vordere voor hen vandeze eerft gechristende Koning van Noes-
buiten leeren, en gelooven.sanivel, Radja Thomas, was, zoo heeft

Daar plagt tusschen de Mangga ’s Eenhy egter de spyt, en smaad, hem, en
boomen, en Compagnies winkel, een grootezyn voorouders , door de Portugeezen Vonte in
groote Vonte, of Doop-vat te staan,aangedaan, noit konnen vergeten, waar zee ge-
het geene nog lang het bygeloove vanworpen.van hy klare blyk gaf, toen hy een var
veele van die naam-Christenen gevoedde eerste zynen afgezant Lecatompessi,
heeft; dog de Heer de Vlaming, in zynnevens andere Gezanten der Hitoeezen,
tyd ziende , dat dit onder de warena Jacatra en Bantam gezonden heeft,
Christenen veel ergernis gaf, alzoo deom de Hollanders in te roepen, en na
herten van veele oude nazaaten der Por-Steven van der Haven, ten einde hy hen
tugeezen daar nog al vry aangehegt wa-van de Portugeezen verlossen mogt, te
ren, heeft de zelve in zee laten werpen,

gaan zien.
waarom de moeder van den ouden Mac-Onder deze nieuw-bekeerden vind ik

quelyn, zoo my haar zoon zelf gezegtook de voorouders van eenen Lecatoelin
heeft, nog traanen stortte.op Oerien, die dit Portugees Catholyks

Het ware te wenschen geweest, datGeloove zoolang gevolgd hebben, als het
die Heer al de bygeloovige grillen enin hun kraam diende, te weten, tot de

fratzen der Amboineezen, mitsgaders dekomst van de Hollanders, by welke zy
verdere dwaze overblyfzelen, zoo vanook weer Moorsch wierden.
hun Roomsch-Catholyk bygeloove, alsEindelyk verscheen die langverwachte
van hun Heidensche Afgodery, nevens,Zeeheld, Steven van der Hagen, in’t jaar
en in dat Doop-vat had konnen laten in1605. met zyn beloofde hulp, en nam
zee werpen; want het is zeker, dat daarzonder slag of stoot, gelyk wy te voren
van tot nog toe nog veel onder den Am-al getoond hebben, geheel Amboina op
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 tit-
Vsterven. 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. Dubbel-
dryk ’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.

de minste gelegenheit hadden, om zichdienstA de komst der Hollanders,
doen uit-zelven te oeffenen. De kruissen, hier endie in hun land door den
sterven.daar opgericht, wierden weggenomen,Spaanschen gemoeds-dwang

en verder alles met zagtigheit en onge-zoo veel geweld in hun ge-
voelig nitgeroeid. Men had op de sche- Onzewisse, en om ’t Geloove,

dienstpen cok veon Predikanten mede gebragt,geleden hadden, vonden zy van eersten
hier eerstdie in staat konden geraken, om deaf hier, en elders, goed, geen anderen
door eenTaal van den Inlander te leeren, om henGodsdienst der Christenen, dan den Her- rank-

dus in de gronden van den Godsdienst te bezockervormden, te dulden, gelyk ook tot nog
warge-ge-onderwyzen; dog om egter na tydstoe alomme, ter plaatze daar zy meester

legenheit den zelven te behertigen, liet nomen.zyn, geschied.
men in de kerk van St. Faulus, die be-Om nu met ordre van de Kerkelyke
westen het Kasteel aan strand stond, enzaaken, gedurende het bestier der Ne-
van de Rooms-Catholyken bevorens ge-derlanders over Amboina, te spreken,
pruikt was, den dienst door een Krank-zoo zullen wy die, zoo als zy van den
bezoeker vooreerst waarnemen.beginne af, en van tyd tot tyd ver-

In’t jaar 1607. by de komst van den 1607.volgens, voorgevallen zyn, zoo net, als
Heer Zeevoogd, Cornelis Matelief, inons mogelyk wezen zal, voorstellen, en
Amboina, gaven de Inlanders hem tede zaaken, die wy oordeelen daar verder
kennen, dat de zaaken hier nu wel vrytoe te behooren, hier en daar op zyn
beter en ordenrelyker, dan onder de Por-

tyd, en plaats daar byvoegen.
tugeezen, toegingen; maar vermits zyZoo als Amboina by de onzen in 't
van ons gehoord hadden, dat de Gods-jaar 1605. eerst veroverd was, had men
dienst der Portugeezen, hen in hunnenog geen gelegenheit, om aan de zaaken
tyden ingeplant, de rechte niet was,van den Godedienst te konnen denken,
zoo verzegten zy, dat wy hen betervermits hier alles nog versch en nieuw,
wilden leeren, en daar toe gelegenheiten ook deze verovering zeer gelukkig
van leermeesters, boeken, en ’t verdere,tegen alle gedagten uitgevallen was,
daar toe noodig, alzoo zy als de beestenOm het bygeloove der Papisten echter
leefden, geven wilden.allenskens en van zelfs te doen uitsterven,

Ook hadden zy bespeurt, dat de onzen
was het vooreerst genoeg, dat zy van

wel by hunne dochters quamien, doghunne Priesters beroofd waren, en geen
mC
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waren (gelyk de Portugeezen voorgaven1607. met de zelve niet trouwen wilden, voor-
maar volkeren, die ordentelyk leefden,gevende , geen verlof van den Heer
en dat wy een Godsdienst, vry beter,Landvoogd daar toe te konnen krygen;
dan die der Portugeezen, oeffenden.waar uit zy die stelling opmaakten, dat
Te meer deed hy dit, om dat de vaderde onzen het niet recht met hen moesten
van Don Marcus te Goa geweest, enmeinen, weshalven zy ook daar omtrent
van den onder-Koning hooglyk geeerdzyne nadere ordre verzogten.
was.Omtrent het eerste quam hy hen naDe Heer Dezen nam hy, nog maar tien of twaalftyds gelegenheit te hulp, gevende henMatelief
aren oud, met zich, om hen daar vangeeft hen eenen Doctor, Joannes Wogma die by

Doctor ongs af aan in de eerste gronden vanden Zeevoogd , Steven van der Hagen,
Wogma onzen Godsdienst op te queeken, en henop ’t Kasteel gelaten was, tot hunnen
ten leer-

die zoo zuiver, als ’t mogelyk was, teeersten Schoolmeester, aan welken hymeester.
doen inzuigen, op dat hy hen, wanneerbelastte, twee uuren voor en twee uuren
zy hier wederquamen, als bequamena de middag school te houden, de kin-
werktuigen tot voortzetting van dienderen te leeren bidden, lezen, en schry-
onder den inlander zou konnen gebrui-ven , waar voor hy, zyn ampt wel waar-
ken, alzoo die hun eigen kinderen in ditnemende , agtien gulden ter maand
stuk veel meer , dan ons , geloovenwinnen zou Ook beloofde hy te

En be¬ zouden.zullen bezorgen, dat hier Predikanten
looft hen Behalven de drie vorige, was ’er nogkomen zouden, om hen verder in dePredikan¬

eene Sibori , broeder van Fernando vangronden van onzen Godsdienst te onder-ten.

Noessanivel, een Moor, by.
wyzen. Men gaf hen in Holland den naam vanOmtrent het trouwen gaf hy hen dit

Princen; hoewel zy niet anders , dangenoegen , dat hy zeer strenge orders
kinderen van dorps-Hoofden waren, diestelde, om voortaan de dochters der
hen niet veel toerustinge konden byzet-Amboineezen niet tot Byzitten te ge-
ten, alzoo zy niet veel hadden, zoo datbruiken, en, als zy die moede waren,
zy ten laste van de E. Maatschappye ge-weer te laten loopen, en weër tot andere
wecst zyn; uitgenomen dat Kapiteinte gaan; maar belastte den Heer Land-
Tepil zyn zoon 14z. Ryxdaalders en tweevoogd Houtman, om de Hollanders met
Bahaar, of 1100. pond, Nagelen op dede dochters der Inlanders daar zy gene-

waar mede de Heerreize medegaf,genheit toe hadden, en met welke zy
Matelief den 3den Mai in’t jaar 1607verkeerden, te doen trouwen, en dus
uit Amboina verzeilde. Hy vertrok metalle hoerery af te snyden, onder bedrei-
’t schip Orangie den 2Ssten January in 'tging van zware straffe aan allen, die dit
aar 1608, van Bantam, en quam met

bevel overtreden mogten.
hen den 2den September voor Ramme-Eer die Heer van hier vertrok, vond
kens ten anker.hy goed, om den Inlander een beter

Na dat dezen nu eenige tyd in Hol-indruk van ons gedrag, regeering, land,
land geweest waren, quamen zy (uitge-en Godsdienst, dan hen van de Portu-
nomen Sibori, die den 22sten Augustusgeczen zeer vergiftig ingeblazen was, te
in ’t jaar 1608. niet verre van het Canaalgeven, ten dien einde eenige Ambonsche
overleden was) in ’t jaar 1610. met den

Jongelingen, de zoonen van deze en ge-
eersten opper-Landvoogd van Indien, dene Grooten, met hun vrye wil mede na
Heer Pieter Botb te rug, en verschenenHolland te nemen.
in’t jaar 1611, weder in Amboina.De een was Halaene, middelste zoon

In dit zelve jaar vertrokken met denvan Kapitein Hitoe, Tepil genaamd, en
Heer Landvoogd , Fyederik Houtmante dier tyd een van onze beste vrienden.
weder eenige kinderen der AmbonscheDeze was een Moor, dog nog onbesne-
Orangkaja ’s, van welke men, na hunden, schoon al tien of twaalf jaaren oud
wederkomst, Schoolmeesters maakte,

zynde.
waar onder Laurens Tenock, van Noessa-De tweede was Laurens, zoon van
nivel geweest is, die tot in den tyd vanDon Marcus, Hhoecom, of Hoofd, van
den Heer Hustaart geleefd heeft.

het magtig dorp Hative.
In’t jaar 1615. verscheen hier met de D. Wil¬De derde was Martinho Hehoewat,

vloot van den tweeden opper-Landvoogd tens, dezoon van Antoni Heboewat, Hoofd van
eerstedevan Indien, de Heer Gerard Reinst,

Tawiri. Predikant

eerste Predikant, Caspar Wiltens ge hier, in 'sDeze twee laatste waren Christen-
jaar 1615.naamd.kinderen, en zoonen van die genen, die

Deze Heer oordeelde het best, om
de Portugeezen wel het meest toegedaan

even als de Portugeezen overal hunnewaren, die nu in Holland uit onze ma-
Taal ingedrongen hadden) de Neder-nieren en zeden zouden konnen zien,

duitsche Taal in de Ambonsche Schoolendat wy geen zee-roovers zonder regeering
inE 2
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gang, schoon niet volmaakt, meest byin te voeren, waar toe hy ook zyn best
alle deze Inlarders verstaanbaar, en dier-Het was te wenschen, dat diedede.
halven van een groote nuttigheit onderHeer, en anderen op dien grond,ggede
hen is.voortgevaren waren, ’t geen zy in twin-

Dit deed dan nmiet reden zyn Eerw.tig of vyfentwintig jaaren gemakkelyk
gelyk dat ook geen een van zyne nazouden hebben te boven gekomen, dan

volgers oit, dan alleen in later tyd dewaren al die droevige geschillen over de
Heer Petrus van der Vorm, in de gedagMaleitsche en Amboineesche Taal afge-
ten gekomen is) van 't Amboineeschsneden, en alle de aankomende Predikan¬
geheel en al afzien, en zich enkelykgetal, be¬ten ten eersten, en in grooter
maar op de Maleitsche Taal, met zooquaam geweest, om Christus, en dien ge¬
veel yver toeleggen, dat hy de zelve niette Predi-kruist, aan die van Amboina
alleen in korte tyd wel leerde verstaan,ken, en zy zelfs ook in staat geraakt,
maar ook daar in zeer vloejende na ’t be-om den Bybel in onze Taal te lezen, dat
grip van den Inlander begon te Prediken,voor hen, en voor ons, een groote zaak
behalven dat hy ook van zyne Maleit-geweest, en in zoo veel jaaren zeer veel
sche Predikatien, veertien in getal, mettot het doen toenemen van hunne kennis

eenige Formulieren, en ook een Woor-geholpen zou hebben, daar tot nu die
den-boek in ’t Nederduitsch en Maleitschmenschen nog van den Bybel versteken
dat door D. Dankaarts uitgegeven, enzyn, schoon die by hen zoo menigmaal
door D. Heurnius vermeerderd is) ge-verzogt, en ’er gelegenheit geweest is,
maakt heeft, die naderhand door denom hen die in 't Maleits, gelyk wy op
druk in 't licht gekomen zyn.zyn plaats hier na toonen zullen, te

geven. Deze Predikatien van D. Wiltens
Wat moeite nu de Heer Wiltens aan- wierden in 't eerst by de Meesters maar

wendde om de Nederduitsche Taal hier uitgeschreven, en den Inlander voor-
in te 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

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, ge-
in 't eerst ook daar door, dat die goe- drukkt zyn.
de Heer Wiltens hier in niet wel bera- 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
heeft hem al mede anders geleerd. van ons Geloove, als, van de Schepping,

Mogelyk zal zich iemand verwonde- van de H. Schrift, van God, van de
ren, waarom deze Heer niet liever de Voorzienigheit Gods, van de Wet,
Ambonsche Taal, alzoo dit de moeder- mitsgaders ook van den Uitgang der
Taal hier was, heeft beginnen te lee¬ kinderen Israels uit Egypten.
ren; maar zekerlyk heeft hy dit nage- Wel is waar, dat dit laag Maleitsch
laten, om dat men niet alleen op ieder wel vry slecht, en hier en daar ook met
éiland byna een andere Ambonsche Taal, eenige Portugeesche woorden vermengd
of een andere Dialect, en Tong-val heeft, is; maar men moet aanmerken, dat deze

maar om dat die zelfs op ’t eiland Am- man door het Ys gebroken, en ’t zelve toen
boina, en waarschynelyk mede op de maar alleen, en zonder hulp van iemand
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 ge-
aangemerkt 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
reden gebruiken, die zoo veel verschil- voor dien tragen Landaard verstaanbaar
len, dat zy malkanderen aldaar geen- te maken, alzoo by daar niet gekomen
zins en nog veel minder op de verder was , om de Taal, die de Inlander
afgelegene Wester-eilanden, in 't Am- toen gebruikte, te verbeteren (dat im-
bonsch 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 ken-

nen ,
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gehad heeft, om die Christen-dorpen,1615. nen, zynde het evenveel, of dat in een
die '’er toen reeds waren, en die wy be-gemengelde, of in een zuivere Maleitsche
vorens onder de Pontugeesche Kerk-Taal geschiedde, als hem de Inlander
zaaken opgeteld hebben, nu en dan maarmaar wel verstaan, en als hy de gronden
eens te gaan zien, behalven dat hy ookvan den Godsdienst hem best daar in uit-
tyd hebben moest, om de Maleitschedrukken kons latende zich zeer weinig
Taal te leeren, en om zyn dienst dan indaar aan gelegen zyn, wat ook andere
die Taal, die nu nog al vry zwaar voorneuswyzen, en Taal-vitters, van zyn
veelen is , waar te nemen.gemengeld Maleitsch toen, of nader-

Dierhalven ben ik ten uitersten ver-hand, zouden mogen zeggen, alzoo zyn
wonderd, hoe men dien goeden Heerdoelwit niet anders was, dan om Christus,
zoo lang alleen heeft konnen laten, de-en dien gekruigigt, onder de Amboineezen
wyl men zeer wel in Amboina, in Ter-te leeren, en hen dien door alle mogely-
nate, of op Bantam (daar zich toen nogke middelen in te stampen.
de Hoofden van Indien ophielden) enDaar in was hem Paulus , die groote
ook in ’t Vaderland, bezeffen kon, datApostel der Heidenen, voorgegaan, die
een enkel man daar niet veel vrugt doendeze zelve drangreden 1 Cor. I: 1, 2 tot
kon vooral, om dat hy ook in de vol¬die van Corinthus gebruikt : En ik broe-
gende tyd eenige jaaren aan den anderenders, als ik tot u gekomen ben, en ben ik
zoo slecht bygesprongen wierd.niet gekomen met uitnemenheit van woorden.

Het eenige, dat men hier op tot ver-of van wysheit, u verkondigende het getui-
schooning zeggen kan, is, dat de Heerengenis Gods : want ik en hebbe niet voorge¬
in ’t Vaderland, en de Hoofden vannomen iet te weten onder u, dan Jezum

uIndien, die toen zelf nog geen vastenChristum, en dien gekruigiget.
Zetel hadden, in die eerste tyden hetEn wat de Taal aangaat, die men be-
hoofd met andere zaaken (alzoo zyhoord te gebruiken , dat leerde hem
het op veel plaatzen te gelyk met hunPaulus i Cor. XIV: 2, 4, 9, 14, en voor
kleene en verdeelde magt tegen hunal vers 19, dat men in geen vreemde,
vyanden alomme waarnemen moesten)maar in een Taal, die de gemeinte ver-
zoodanig bezet en vervuld hadden, datstaat, Prediken moet; welk voorbeeld
het hen onmogelyk was, om hier inzyn Eerw. , en alle de volgende broeders,
Amboina, en elders, de zaaken van den

die het recht begrepen, en Pauli les na-
Godsdienst, zoo als zy 't wel wenschten,volgen wilden, mede opgevolgd hebben.
en het die tyden ook wel vereischten,tyduitgenomen , dat men in de later
gade te doen slaan, of om derwaards zooopeenigen van de broeders (gelyk wy
veel Prcdikanten, als ’er wel noodigdiezyn plaats zien zullen) gehad heeft.
waren , te zenden.enmet een onverzettelyke drift gewild

Vermits nu de Heer Wiltens tyd moest
gedreven hebben, dat de Predikanten de

hebben, om de Taal te leeren, en deMeesters, en die den Inlander, in 't hoog
Inlander ondertusschen als toomeloos daaren zuiver Maleitsch leeren moesten, op
henen leefde, zoo kon hier op niet an-dat zy den Bybel , die daar in overgezet
ders dan een groot verval in de weinigewierd, zouden konnen verstaan. Even
kennis en in de bedorvene zeden, die inals of ’t werk der Predikanten was, om
die thien eerste jaaren nog al sterker teeen andere Taal, als zy vonden, in te
rug gingen, volgen, ’t geen hen danvoeren, en als of zy in Indien gekomen
eindelyk niet dan den blooten naam vanwaren, om Taal- en Schoolmeesters van
Christenen overliet, ter tyd toe dat hyde Schoolmeesters, en van den Inlander,
in hunne Taal, te weten, in't Maleitsch,en niet om verkondigers van het Euan-
begon te Prediken, en hen een smaakgelium te zyn; daar immers het laatste
van de gronden van onzen Godsdienst,alleen, en niets van het eerste, ’t werk
zoo eenvoudig, als ’t laag begrip vanvan een Predikant is.
den Inlander vereischte, en zoo verstaan-De eenvoudige en wakkere Heer
baar, als ’t hem immers mogelyk was,Wiltens begreep het dus ook zeer wysse-
te geven, in welke hy ook veel vrugtlyk, en heeft daarom ook met veel
onder hen, alzoo hy zeer bemind was,vrugt, na dien tyd, en na dat hy 'er in 't
begon te doen.eerst maar alleen was, in die mengel-

Hoe lang die goede Heer dat gedaanTaal onder den Inlander gearbeid; maar
heeft is ons onbekend, alzoo my noitwat kon (vooral in die eerste tyden,
gebleken is, hoe lang hy hier gestaantoen alles nog op zyn allerruwst was
heeft; dog ’t naast schynd hy hier toteen man onder zoo grooten schare van

jaar 1621. gebleven te zyn, alzoo hytHeidenen , Mooren, en naam-Christe-
in’t jaar 1622. op Batavia voorkomt,nen , die nog vol Heidensche en Paap
zonder dat ik egter wete waar zyn Eerw.sche bygeloovigheden waren , helpen;
overleden is.Het is zeker, dat die Heer geen tyd
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gelyk ook eenen tweeden , dien zy TaulayDe tweede Predikant, die in Amboina
noemen, en meer andere, die zy grooterquam, was D. Sebastianus Dankaarts,
vermogen , dan den gemeenen hoop der Dui-die in ’t jaar 1618. hier verscheen
velen, toeschryven; maar niet te min zooDeze is by zyn komst van oordeel ge-
heeft ieder dorp, en plaats, ja elk geslacht,weest, dat men de Nederduitsche Taa
zyn byzonderen Duivel, dien zy in 'tbehoorde in te voeren, en dat D. Wil-
gemein Nitoe, dat is, quaden Geest,tens , wat meer moeite behoorde aan-
noemen.gewend, en wat meer geduld gehad te

Dezen naam geven zy ook aan eerige af¬hebben, om hen dat in de jeugd in de
gestorvene menschen, die eenige moorde-Schoolen aan te leeren. Hy nam ’er
ryen, tooveryen, of eenige andere diergelykedierhalven een proef af, of hem dit niet
boosheden gepleegd hebben, welker geesten,beter gelukken zoude; dog hy bevond
of gedaanten , zy meinen, dat namaalsmetter tyd, dat het volslagen onmogelyk
nog op den aardbodem wandelen, en46.
waaren.Dierhalven heeft hy van dien tyd

Dezen Nitoe noemen zy ook harenaf zyn best gedaan, om de lage Maleit.
Toehan, dat is, Heere, en dat wel tesche Taal (als de beste, waar door men
rechte , vermits de groote slaverny, onder-by dezen inlander alomme te rechte ge-
werping, en vreeze, waar mede zy aanraken kon, zonder iets van 't Amboi-

hem verbonden zyn; gelyk dat in het ver-neesch te reppen) zoo ras het mogelyk
volg nader blyken zal.was, aan te leeren.

Als de Duivel haar op de gewoonelyke En we-Hy vorderde in de zelve ook zoo
genswyze verschynd (dat zelden gebeurd omverre, dat hy in staat raakte van daar in
hunnenvan haar gediend te werden, of om haar ictte Prediken, gelyk hy die gemeinte
Duivels-

te belasten, of om hen ergens raad intealhier daar in grooten dienst gedaan, dienst.

geven, zoo verschynd by hen gemeenelyk nieten naderhand ook de Catechismus, ne-
in eenige gedaante, als , van een Kaffer,vens eenige Formulieren in zeer laag, en
Hond, Slang, of iet diergelyks, gelyk zyverstaanbaar Maleitsch, dog al mede
voorgeven, dat hy aan zommige wel ver¬gemengeld, ten naasten by van die zelve
schenen is; maar by verkiest daay toe ze-trant van D. Wiltens, hoewel nog wel
kere perzoonen, in welke by verschynd,zoo goed, overgezet heeft, schikkende
door welke by dan syreekt, en hen aniwoord,zich in allen deelen, gelyk een recht
’t geen by vooral in de drie grootste Konin-dienaar Jezu Christi past, na den teede-

gen van Leytimor, te weten, die vanren en zwakken Inlander, en na zyn
Noessanivel, Soya, en Kilang, doet.Taal, zoo als hy die vond, vergenoegd

Als zy hem willen voepen, om hen tezynde, als hy zich in de zelve maar van
hem kon doen verstaan. dienen, of raad te geven, dat geschied ge-

Om nu te weten, in wat staat zyn meenelyk in een vergadering van veelen, en
dat op de volgende wyze,Eerw. de Kerk van Amboina, en den

Inlander in opzigt van zyn kennis om- Zy hebben eer Tifa, of Trommelkten,
daar toe als geheiligd, waar op zy een tydtrent de gronden van den Christelyken
lang trommelen, ontsteekende eenige Damars,Godsdienst, en verder omtrent zyn ge-
of lichten, daar by. Ook gebruiken zydrag en zeden gevonden heeft, zoo
verder daar toe eenige beleezingen , enhebben wy maar eens naauwkeurig op
prevelingen van eenige woorden binnensdit volgende bericht van dien Heer te
monds, midsgaders eenige andere grillen,letten.
terwyl zy ondertusschen eenig eeten, drank,
en eenige snuisteryen gereed gemaakt hebben,E Amboineezen, en hare nabuurenO
welke den genen, in welken hy verschynd,(zegt bhy Heidenen zynde, hebben
eerst voorgezet werden, om zyn balg daarvan ouds (gelyk zy nog meestendeel doen)
mede op te vullen, waar na t overige aanden Duivel gediend.

de verdere vrienden, die daar omtrent zit-leder dorp heeft zynen byzonderen Dui
ten omgedeeld werd.vel; maar grondige kennis der Duivelen en

Dit is een eerbiedigheit, die zy hemhebben zy gansch niet, alzoo zy niet eens
meest in alle andere voorvallen, al ver¬weten, wat eigentlyk eenen Duivel zy, o
schynd by hen juist niet, gewoon zyn tevan waar by zynen oorspronk heeft; maar
bewyzen, als by voorbeeld, wanneer zyzy dienen iets, dat zy zeggen afkomstig
raadplegen of bitsjaaren, timmeren, thui-van de lucht te zyn , waarom ook eenige
nen, planten, zaajen, of iet diergelyks,den Hemel (die zy Lanite noemen) voor
willen ondernemen ; zullende zelf geen hoomeen van de voornaamste Duivelen houden;
beginnen te tyfseren, of iet diergelyks tehoewel Lentila (of Lanit ila) dat is, de
doen, of zy zullen hem eerst iets brengen,grooten Hemel, of de bovenste Lucht,
om hem te verbidden, dat by hen dog nietbaren oppersten Duivel is.
hinderen wil. Ook voegen zy 'er gemeene-Dezen dienen zy eenigzins in het gemein,

lyk
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Deze Besnydenis geschied aan knegtken 1618.1618. lyk een Matacauw, of bezweer-middel

Wyzevan elf, twaalf, of dertien, jaaren,nie.van den Duivel, zoo zy meinen ingesteld
van Be-op de wyze der Niohhammedaanen (dieby , ten einde niemand zoo stout zy , van
snydenis.de geheele voorhuid afsnyden) maar door'er de hand aan te slaan, waar voor zy ook

’t bovenste van de voorhuid alleen door eenuitnemend bevreest zyn.
rietie, ’t geen daar toe gemaakt is, te doenZy stecken gemeenelyk keerssen, of lichten,
splyten.in hun huis op zekere plaats aan, zettende

Dit is wel zekerlyk een bygeloovige daad.hem ceten en drinken voor, dienende hem
al mede van den Duivel onder hen ingesteld;daar gemeenelyk, als hy hen niet verschynd;
dog waar van de rechte grond ons tot noghoewel zy dat gene, ’t welk zy hem voor-
toe onbekend is, aangezien zy al bare zaa-zetten, daar na zelf opeeten, zynde hei
ken voor ons verborgen houden.genoeg, dat het hem opgeofferd is, hoewel

Onder bare bygeloovige plegtlykheden in En Hn-zy nog altyd daar iets voor hem laten
welyk.'t Huwelyk zullen zy hem al mede nietoverblyven, gelyk ik zelf menigmaal ge¬

vergeten, alzoo zy anders geen zegen zou-zien heb.
den hebben. Als hare kinderen genegen zynDai de Duivel over hen groote macht

om te trouwen, zoo bied de vader van deheeft, is zeker, vreezende hem als een,
Bruidegom aan dien van de Bruid, eenigedie hen quaad doen, en schade toebrengen
Gongen, Kleeden, Goud, nevens eenigekan, alzoo zy gelooven, dat 'er geen quaad,
andere dingen , by hen in weerde, en datdan door hem , geschieden kan, om ’t welke
op den eisch by de ouders van de Bruidte voorkomen, zy gewoon zyn hem aan te

gedaan. Na ’t geven van deze goederenbidden.
geeft de vader van de Bruid, of iemandals het hen hier of daar in tegenloopt,
van bare vrienden, een Maaltyd, waarzoo zyn zy zeer bekommerd, om hem weër
op men niet weinig danst , springt, zingt,te verzoenen, dat zy trachten te doen,
en vrolyk is, vergetende geenzins om dendour in alles zeer naauwkeurig zyne bevelen
Duivel, en zyn deel, te denken. Hierop te volgen; hoewel by zomtyds dingen
mede is dat Huwelyk bevestigd hoewelvan haar eischt, die in gansch Ambon niet
het ook zeer licht om de minste beuzelingente bekomen zyn, ’t geen zy dan weër door

van hen weër verbroken werd, gietende deeen andere opgelegde straf hoeten en verbete-
vrouw maar eenig water op de voeten vanren moetez. En al doen zy dat dan, zoo
haar man ( quantzuis tot afwassching vanzyn zy altyd nog al bekommerd, dat by baar
de smette, door hare byeenkomst ver-egter met zickten, en andere ongelukken
oorzaakt ) waar cp dan de Bruidsschatplagen zal, om dat zy zynen eersten eisch
maar wederom gegeven, en zy weër opniet volbragt hebben. Komt dan ondertus-
nieuw te koop gesiefd werd.schen iemand van hen te sterven, zoo geeft

Zy hebben ook zekeren zeldzamen Eed, Eed.by voor, dat daarom gedaan te hebben,
al mede van den Duivel herkomstig, dienleidende dus deze blinde menschen elendig om
zy Macacau noemen. Hy bestaat bier in,den thuin. Werd iemand nu bier of daar
dat zy een kom met water nemen , waar inziek, zoo beloven zy hem een kind, of
zy eenig Goud, Aarde, en een Kogel.iemand anders, tot zyn dienst; en zoo
werpen, siekende de tromp van een Mus-iemand kart daar op gezond werd, 2oo
quet, en de punt van een Piek, Swaard,koopen zy een Slave, al zouden zy 'er nog
of Sabel, er in. Hier van moet by, diezoo veel toe bekostigen, die dan naderhand

den Eed doen zal, onder het prevelen vanhem eigen blyft, en gestadig tot zyn dienst
zekere woorden, waar by hy al de vloeken,gebruikt werd. Komt de zicke te sterven,
bier in besloten, over zich zelven wenscht,zoo geeft by voor, dat zy hem niet genoeg
drinken, roepende daar over zeer plegte-gediend, nog geeerd hebben.
lyk haren Lentila, of oppersten Duivel,By hen zyn geen Feesten, Bruiloften

aan.of Maaltyden van eenig helang, of hy werd
Onder hen zyn ook Swanggis, dat is,'er gediend, en heeft 'er zyn deel af, ma¬

Tooveraars, of Vergiftigers, die zy uiter-kende uitdrukkelyk voor hem zekere Lego
maten haaten, en vervolgen, doodende zeerLego besar, zynde een groote ronden dans
licht iemand, waar op zy maar eenig quaadby welke zy hem uitnemende met danssen,
vermoeden daar van hebben, en niemandspringen, en zingen, eeren, dat niet alleen
van zyn geslacht verschoonende , gelyk zyeenige dagen, maar zelf twee of drie wee-
ook noit daar aan zullen trouwen Wan-ken aan een, dag en nacht by hen duurt.
neer iemand van hunne vrienden steyft, zooZy hebben ook een manier von Besnyde
zullen zy 's nachts met Schild en Swaardnis , die men niet vernemen kan, waar van
daar by waaken, om den dooden tegen dezedaan zy haar oorspronk heeft. Dit kan ik

Swanggi 's te bewaren, en om te beletten,'er alleen af getuigen, dat ik wel heb hoo¬
dat die ’t hert van den dooden niet komenren zeggen, dat de Ambonsche vrouwen
opeeten, gelyk zy voorgeven wel geschiedmet geen man, die op hare wyze niet

besneden is , zouden willen te doen hebben te zyn.
De

Toove¬
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lingen (zynde thien in getal) tegen drieDe Amboineezen zyn een trouwloos,
Ryksdrs, ter maand voor ieder, aangeno¬vreesagtig, kleen-hertig, bot, en onleer-
men , ien einde de zelve zich verder in dezaam volk, dat gansch niet nieuwsgierig is
gronden van onzen Godsdienst zouden latenom iets te onderzoeken, of te leeren.
onderrichten.Zy begraven bunne schatten, en beste

Ik heb die last op my genomen, houdendekleederen in de aarde.
tweemaal daags School. Ik bevond inZy weten van geen Schriften, Letteren,
eerst dat zy alles byna vergeten haddenTyd-rekeningen, of Geschiedenissen,
dog heb in de tyd van drie maanden zulkenzynde bare berten eenelyk op het Visschen,
verandering, door neerslig en grondig onder-Thuinen, en vooral op haren Nagel
vys , in hen gevonden, dat men het naauw-Oegst, gezet.
lyx gelooven zoude. Deze verftonden hetHare liefde tot malkanderen is in verre
Duitsch reeds zoo wel, dat zy my byna opna zoo groot niet als tot bare kinderen, die
alle myne vragen zeer wel wisten te ant-al te verre gaat, alzoo zy die zeer zelden
woorden, hoewel zommige nog vat kroni¬slaan, en liever van hen een flag lyden,
tongden, dat zy metter tyd, als men 'erdan hen die geven zouden; gelyk ik dat
len maar aan houd, wel verleeren zullen.zelf wel gezien heb.
Van deze borsten, en andere op die grondZoo de Duivel hen niet plaagde, zy zou-
aangequeekt, zal by aanhouding zeer goededen hem ook noit dienen, en erger, dan de

vrugt hier en vooral op de buiten-plaaizen,beesten, leven. Het is dan uit vreeze, en
te bopen zyn, ten einde zy den Amboinees,niet uit liefde, dat zy hem dienen, en een
die vry wat buitensporig daar leefd, wateere bewyzen, die de Portugeezen door al

haren yver niet hebben weten uit haar te meer in toom houden, en hen aanzetten
mogen , om hare eerste Echt, die zy zeerkrygen, gelyk zy ook tot nog toe vol van die
licht verlaten, wat beter te houden; om tgrillen, en Duivels-diensten, zyn.
welk hen wat beter te doen nakomen, zooOnder ons zyn zy niet minder traag,
heeft den Heer van Speult daar een boetedan bevorens, in de Godsdienst, latende

hare jeugd tot haren mondigen dage toe in van honderd Ryxdrs, op gezet, daar zy
onkunde van den zelven opwasschen, ’t geen wel geweldig (als was dit een groote sla-
daar van daan komt , om dat zy die gehee verny, daar aan zoo gebonden te zyn)
en al tot bare Visscheryen, Thuinen, en tegen knorren; maar dit diend egter gewel-
Nagel-Oegsten gebruiken, en zeggen, dat dig 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¬
daar af draagt ) konnen missen. den zyn.

Zedert de verovering van ’t Kasteel is Deze jongelingen zullen ook metter tyd
hier wel een Schoole geweest, even eens, tot Schoolmeesters konnen gebruikt werden;

gelyk als onder de Portugeezen, maar ge¬ dog zy moeten de leerlingen vooral ook in de
lyk die dan eens wat aan-, en dan weër 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 konnen, ’t zy schriftelyk , ’t zy mondeling.
myn komst hier, in ’t jaar 1618, er niei in het Maleitsch moeten geschieden.
meer te vinden, en een Pakhuis van tou- De vervallene Schoole, van welke ik
wen, zeilen, en andere prullen, geworden te voren sprak, is den 14den Maart wede

was, Daar waren voor dezen eenige Jon- opgericht, bestaande toen in acht of tien
gens geweest (nu jongelingen van in de kinderen, die daar na uit vreeze in t eers
twintig jaaren zynde) die al vry wel lee wel tot dertig of veertig aangroeiden.
zen, schryven, en zommige de Duitsche Onder de zelve waren 'er eenige van die

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 ar-
boinees 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,
trent drie maanden geleden had den Heer Nagel-Oegsten, Visscheryen, en Huis-
Landvoogd van Speult, ter order van den houding (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
1619. geweest is) eenige van deze jonge¬ te zenden.
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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

geleerd heeft.kinderen voor oogen, belovende hen bhy de

komst van de Heer Coen voor hen te zullen In’t jaar 1620. vertrokken van hier in ’t jaar
162 00weder eenige Princen, of kinderen derspreken.
weêrDeze Heer opper-Landvoogd van Grooten in Augustus na Holland met
eenige

Indiën is daar op in February in ’t jaar den opper-Koopman, de Heer Artus Ambon-

sche Prin-1619. bier verschenen; op welke tyd ik by Gysels. De eene was Marcus de Roy.
cen naeen verzoekschrift aan zyn Edelhcit den zoon van Emanuel, Koning van Kilang;
Holland.slechten staat van deze Amboincezen ver- de tweede was Andrea de Silva, zoon

toond hebbe, die daar op de goedbeit gehaa 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 uitook niets zouden genieten.
Dit dede de School ten eersten tot zestig Hative getrouwd, en-lange tyd School-

of zeventig kinderen aangroejen; weshal- meester van alle de dorpen aan het
Kasteel gewecst was.ven men die ouders , die toen hare kinderen

na de School wel zenden, en uit bare 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 hier

leezen, de meeste ook het Vader Ons, de 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¬
in’t jaar 1621, by de komst van de salauwerstyd iets goeds van hen te hopen, dat van

in’t jaarnog veel meer vrucht wezen zou, zoo men Heer Jan Pieterszoon Coen, na dat hy
621.

Banda veroverd had , bekenden doorde kinderen geheel en al onder ons, en voor door

Kimelaha Hidajat zeer vervolgd en tot Hidajateen tyd van hare ouders afhouden kon,
vervolgt.alzoo zy dan onze zeden en de gronden van afval gebragt te zyn, haalen wy hier

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

omstandig getoont is.afleggen zouden. Te weschen zynde, dai
De Heer Dankaarts nu, ’t zyne hierGod het licht der waarheit hoe langs hoc D. Dan-

gedaan hebbende, is in ’t jaar 1622. na kaartsmeer over deze blinde en van den Duivel
vertrekBatavia vertrokken, alwaar hy, buitenelendig misleide menschen eens recht wil
van hier’t vorige in Amboina verricht, tot verlaten opgaan.
in’t jaar

der nut van die kerke, den Dictionarium, 1622, en

t verdereof het Woorden-boek van D. CsparDaar ziet gy nu in wat staat de Am-
door zynWiltens overzien, en in order gebragtbonsche Kerk, en School, by de komst
Eerw.

en ook met een Maleitsch en Duitichvan dezen Heer, en hoe die zoo verre verricht.
Woorden-boek (daar ’t eerste maar invervallen geweest zy, dat de Amboinee-
t Duitsch en Maleitsch alleen was) zeerzen toen maar Christenen met den bloten

vermeerderd, en een menigte van Ter-naam, en nog waarlyk rondom Heidenen

nataansche en Portugeesche woorden ,vol bygeloof en Duivels dienst geweest
nevens een korte Grammatica, ’er byzyn; hoewel men geen reden had, om
gevoegd heeft, welk werk in ’t jaarzich daar over te verwonderen, alzoo 'er
1623. in ’s Gravenhage by de Weduwebevorens maar een Predikant onder zoc

en Erfgenamen van Hillebrand J cobszenveel duizenden Heidenen en Mooren
van Wouw, Drulcker van haar Hoog-en deze Heer tot in ’t jaar 1622.
Mogende, gedrukt, gelyk dat nader-ook maar alleen hier geweest is, dat
hand volgens een Exemplaar, dat ik 'erzeer weinig vrugt heeft konnen geven;
af had, in’t jaar 1706. door D. Andreasschoon beide deze Taalkundige Heeren
Lambertus Loderus, ’s Compagnies- enieder hun best genoeg gedaan hebben,
Stads-drukker tot Batavia, na-gedrukt is.om den traagen en yverloozen Amboinees

Om nu te weten, wat voor een zoorttot meerder kennis van de gronden van
van Maleits ook deze Heer onder dezenden Hervormden Godsdienst, door de
Inlander gebruikt heeft, zoo is dat nietgemakkelykste weg, die zy bedenken

konden, op te leiden; dog het waren in alleen klaar genoeg voor de Taalkundi-
die tyd nog Ryst-Christenen, die al- gen uit zyne overzetting van den Cate

chismus, en uit dit zyn Woorden-boekles maar om den broode, en niet uit
teIII. DEEL.
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te zien; maar om dat veelen daar uit niet

konnen oordeelen, vermits zy het Ma
leitsch niet verstaan, nog het onder
scheid tusschen hoog of laag Maleitsch

weten, zal het niet ondienstig wezer

eens te laten hooren, wat hy daar af in

de Voorreden voor zynen Dictionarium
in het Nederduitsch zegt, op dat ieder-
een in staat zy (en vooral veelen alhier
die voorgeven, dat 'er geen hoog nog
laag Maleits, en dat ’er maar eene en de
zelve Taal is, die de een dus, en de

ander zoo uitspreekt) om uit de on-
partydige woorden van dezen Heer (by
na een geheele Eeuw te voren even zoo
danig, als ik zoo menigmaal gedaan heb
voorgesteld) te oordeelen, of men, om
eenig voordeel aan den Inlander te doen
zich niet van de lage, slegte, en ge
mengelde Taal (alzoo zy die best ver
staan) bedienen, en of men dierhalver
de hooge en zuivere Taal niet daarom
alleen (om dat zy by hen onverstaan

baar is) geheel en al verwerpen moet.
Hy begint dan aldus :

Aan den Christelyken LEZER.

E Vocabularia, waar van de eene he
DDuitsch, en de andere ’t Maleitsch
voor heeft, welke UL. alhier gemeen ge¬
maakt werden, heb ik niet wel konnen van

my geven, zonder eerst eenige waarschou-
wing, tot beter verstand der zelve, voor-
henen te zenden. Daar op Christelyk ver-
zoeke rypelyk, en zonder drift gelieve te
letten. De eerste daar het Duitsch voor
staat, is meest, dog in het ruige, byeen
vergaderd, en de andere ten deelen van den
Eerw. Caspar Wiltens, Zalt. Memorie,
en van hem in Oost-Indien eenige Perzoo-
nen gecommuniceerd, daar van zommige,
zoo met, als zonder zyn E. kennisse
Copye hebben getrokken, en de zelve we-
derom eenige anderen medegedeeld, daar van

my , in de zelve quartieren zynde, ettelyke
voorgekomen zyn, die ik bevond te wezen
gansch incorrect en ook incompleet, nog-
tans van een ieder zoo zeer geacht , en
begeerd , dat my dacht daar wat meer in te
steken, als ik toen zelfs, vermits myn versche
aankomst, en inperfectie in de Tale aldaar
wel oordeelen konde : overzulks, na dat ik

tot beter kennis was gekomen, my genood-
zaakt vond, om de zelve te overzien

t gene daar in missteld vond, te Corrigee-
ren, en eindelyk na myn gering vermogen,
’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

EZAAKEN
op dat zy een ieder gemeen zouden mogen
gemaakt werden, oorderlende, dat de zelve
zeer dienslig zouden konnen wezen voor de
gene (voornamentlyk die eerst aankomen)
welke de eilanden van Amboina, Banda,
Molukken, en Java , frequenteren , in

welke plaarzen de Maleitsche Taal (hoe¬
wel imperfect) meest gebruikt werd, gelyk
ze UL. bier in dit gering werk werd ver-
toond. Ik weet wel, en bekenne zeer

geerne, dat daar in van de gene, die de
grondige kennis der rechte Maleitsche Tale
hebben , vele woorden eigentlyker zouden
konnen uitgedrukt, en ook eenige gecorri-
geerd werden, dog en zoude als dan (ge¬
lyk door myne ordinarische Predikatien.

die my de goede God, als zyn onwaardig
dienaar eenige jaaren op Amboina heeft

laten exerceren, wel bevonden hebbe
van de inwoonderen der eilanden vcorschre-
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. Invoe-
gen dat myn oogmerk in ’t minste niet en is
geweest hier een perfect of zuiver Ma-
leitsch geschrift te stellen, en te corrigeeren,

het gene dat alreede by de Heeren A. Ruyl.
en F. Houtman gedaan was, maar hebbe
simpelyk gezien op t gene my noodig dacht
te wezen tot voortplanting van de eere ca

leere Christi (daar toe, als gezegd is, de
milddadige God eenen goeden toegang
verleend heeft, en myns oordeels, deze

Vocabularia, zoo als zy gesteld zyn,
zeer vorderlyk zullen wezen.

Voorts zal den Christelyken Lezer

gelieven te weten, dat alle de Maleitsche
woorden, die in dit werk gehruikt werden,
niet en zyn gesseld, gelyk ze de rechte Ma

leyen in hare schriften gespeld stellen (want
zulks groote difficulteit voor de leer-
lustigen zoude veroorzaaken) maar wel
gelyk zy ze meest, en de inwoonderen
der quartieren voornoemd (daar op ik
alleen gezien hebbe) in allen deelen
pronuntieeren. Dat meine den leergie-
rigen Lezer van veel zwarigheids zal ont¬
lasten

Wyders zoo hebbe boven de Syllaben,
die geproduceerd, of lang uitgesproken
moeten werden, daar het my dacht noodig te
wezen, gesteld accenten, daar voodig diend
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 MaleitschEn alzoo op de plaatzen voorschreven
volmondig in een brief van den 31stenvan de invoonderen vecle harer eigener
January des jaars 1694. van die van Ba-woorden onder t goede Malcirsch werden
tavia aan den Kerkenraad van Amboinavermengd, als mede eenige Portugeesche
zeggen, en dat wy op zyn tyd en plaatswoorden (die de zuivere Taal zeer ver-
breeder toonen zullen) op te dringen.bastaarden) zoo hebbe de zelve na vermo¬

In’t jaar 1622, den 1oden January,gen geseligeerd, en bier agter aan apart
vond men in Kerkenraad van Bataviagesteld. alles tot wegneming von t geen
goed den Heer opper-Landvoogd, enzwarigheit voor den leerlustigen Lezer
de Heeren Raaden van Indien voor tezoude mogen causeeren, &amp;c.
dragen, hoe ’t noodig was, D. Adriaan
Jacobszoon Hulsebos, Predikant tot Ba¬Den al uwen in Christo
tavia, eens voor een springtocht na
Amboina te zenden , om aldaar metScbastianus Dankaarts.
goedvinden van den Kerkenraad, en
de Regeering, het noodige te ver-Uit deze Voorreden dan ziet men

richten. Hier op is hem den 2astenmiddagklaar (zoo men niet alwillens
door den Kerkenraad van Batavia opblind zyn wil) dat 'er een recht en zui
goedkeuring der Hooge Regeering,ver Malcitsch is, dat de rechte Maleyers
vollemacht gegeven om te gaan zien,in hare schriften gewoon zyn net te
hoe het in de Oosterkerken toen gesteldspellen; maar ’t welk die van Amboina.
WaS.Banda, als ook die in de Moluccos, en

Hy vertrok den 1sten February daarop Java, niet verstaan, en aan de andere
aan met het schip de Eendracht na Am-zyde een bastaard Maleitsch, dat met
boina; dog is in het inloopen van heteenige Ternataansche, en Portugeesche
gat, of den inham, nevens eenige anderewoorden gemengeld is, ’t geen die In-
perzoonen verdronken.landers wel verstonden. Dat hy, en zyn

Een droevig einde voor een man, dievorig mede-amptgenoot, dat klaar on
bevorens reeds zoo veel rampen had uitdervonden, en daarom alleen die eerste

gestaan.Taal, schoon beter en zuiverder, ver-
In ’t jaar 1623. is hier van Batavisworpen, en zig volslagen aan de laatste.

gekomen D. Jacob Antoniszoon Dubbelschoon slechter, en qualyk gespeld (dat
dryk. Deze droeg zich hier zoo slecht.immers aan ’t verstaan niet geeft) gehou-
dat men op Batavia al besloten hadden had.

D. Dankaarts herwaards weër voor eenHet komt dan op de woorden van
tyd met volle magt te zenden, en dezenhoog en zuiver, of laag, gemengeld,
Dubbeldryk op te ontbieden, ten wareen bastaard-Maleitsch( dat wy volslagen
dat hy zich ondertusschen, na 't oordeeltoestaan ) nietaan, maarenkelyk, en alleen
van den Ambonschen Kerkenraad, mogtop’t woord van Maleitsch, dat verstaan,
komen te beteren; dog hy wierd, welcn Maleitsch, dat niet verstaan werd.
verre van zien te beteren, in’t jaar 1625Zulk een tweederlei Maleitsch was 'er
in October over ergerlyk leven op Batatoen al bekend, gelyk hier blykt. Zull
via van ’t Avondmaal gehouden, gelykeen onverstaanbaar (schoon in zich zel-
hy oolk in dat zelve jaar uit Amboin-ven anders beter) Maleitsch wierd toen
derwaards vertrokken is.al verworpen, en ’t gemengeld, als best

In’t jaar 1624. was hier de eersteverstaanbaar, alleen gevolgd.
Chineesche Kapitem een Christen, en naIk heb dit hier nu wat breeder onder
den Heer Landvoogd Her man genaamddit jaar, als toen zynde voorgevallen,
zynde de eerste Christen van dit volk hiervoorgesseld om dat het ons in de volgen-

In’t jaar 1625. quam hier D. Joanne-de tyd byzonder dienen, en een waar-
du Praat, van Keulen, uit wien-heit, by ons hier na op die zelve grono
schryven aan den Batavischen Kerkenter neder gesteld, zonderling staven, en
raad uit hare Kerk-besluiten van deraan de gansche wereld toonen zal, dat
2esen September blykt, dat hy hier eenwy niet anders, dan de zuivere waarheit
Kerk had opgericht.hebben omhelst, wanneer wy haar voor-

Ook was met hem de Krankbezocker,stelden, dat by den Amboinees met een

Herman Bruyning, herwaards vertrokken,overzetting des Bybels in deze lage of
buiten welken hier nog een Krankbe-gemengelde Maleitsche Taal zeer veel
zoeker, Adriaan Gysbertszoon, met devrugt was te doen, alzoo die Taal by
Nassausche vloot gekomen, en op welkehen verstaanbaar, en dat het de onge-
toen ook een Predikant D. Jan Hermans-rymste zaak ter wereld zyn zou, hen een
zoon Follinus was, die na hier eenigenBybel in de hooge, of zuivere Taal, die
tyd geweest te zyn, met die vloot wederzy niet verstaan (want anders en behoef-
vertrokken is.den zy die niet eerst aan te leeren, gelyk
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Deze kinderen wierden zeer wel in deOok leze ik in dit jaar den 2ysten Au-

Duitsche Taal geoeffend; dog haddengustus van eenen D. Wouter Melcbiorszoon
moeite, om ze te leeren spreken.Vitriarius, die met de Nassausche vloot

Men had vier Schoolen in ’t gebergte,hier ook schynt gekomen te zyn, en
te weten, op Hatelie, Nako, Kilang,die van de Ambonsche en Bandasche
en Ema, ieder onder een byzonde-Kerken op Batavia een net bericht over-

'tren Meester. Aan de overzyde vangeven zoude
Kasteel had men zes Schoolen, te weten.In dit jaar quam hier ook D. Rogier
op Alang, Liliboy, Hatoe, RoemahHenrikszoon als Predikant, die op Honi-
Tiga, Baguwala, en Soeli, alwaar, ge-moa gelegt is, en op Oelat den Maleit
lyk ook op de vorige dorpen, Sondagsschen dienst waargenomen heeft, onder
eenige Gebeden gedaan wierden.den welken ook als eerste Schoolmee-

Op het eiland Noessa Laoet waren 'erster, Thomas Rodrigos ettelyke jaaren ge
ook twee, een op Titaway, en een opweest is.
Ameth, alwaar een Hollandsche, en eenOver Dubbeldryk, die ook in Amboina

welkeAmbonsche Meester was, en opal van ’t Avondmaal gehouden was
dorpen ook eenige kinderen van de na-wierd den 1aden October op Batavia besi
burige dorpen quamen.geoordeeld, hem na ’t vaderland te zen-

Op ’t eiland Oma, of Bowang Besiden; dog zyn zaak wierd daar aan twec
waren ’er ook twec, een op't dorp Oma.Gevolmagtigden uit den Kerkenraad
en een op Aboro, onder twee Ambon-D. D. Heurnius, en Vitriarius gezet
sche Meesters.In’t jaar 1626. komt D. Wouter

Op de andere eilanden waren nog agt-Melchiorszoon Vitriarius hier als Predi-
tien Schoolen, zonder Meesters; dogkant; maar D. Rogerius is dit jaar ver
alle Christenen, die niet aan ’t Kasteel,trokken, hoewel andere zeggen, dat hy
of op ’t gebergte, maar op de eilanden’t jaar daar aan eerst na Batavia ging.
woonden, hebbende nog weinig kennisIn’t jaar 1627. wierd de Proponent
van ’t ware Christelyk Geloove, enHenricus, of Isaak Ruthenius hier by D. du
waajende nog met alle winden, dat ookPraat gelegt, om Maleitsch te leeren-
niet te verwonderen was, alzoo hen ’tMen had te dezer tyd hier wel twee
Evangelium weinig verkondigd wierd,Predikanten; maar van D. du Praai
de Schoolmeesters zich nog niet al te welblykt uit het bericht van den Heer Com
konden uitdrukken, en om dat de In-missaris, Gillis Seyst, dat hy toen nog
lander zyn Heidensche zeden en manierengeen werk van die Taal gemaakt had,
nog zoo qualyk verlaten kon; dog al deen van D. Vitriarius werd van hem niet

hope was op de jeugd, en in’t toekomen-eens gerept; maar wel van D. Rogiei
de ; egter, hoe slecht het met dezeHenrikszoon, dat die zocht na ’t vader-
naam-Christenen was, zoo lon men metland te gaan.

Hy zegt ook, dat 'er toen op Am hen nog veel beter, dan met de Mooren-
omgaan.boina zestien Schoolen waren, waar in

Men arbeidde in deze tyd ook nogde kinderen ook zeer toenamen, en vee
sterk om de Duitsche Taal in te voerenDuitsch spraken; dog men klaagde in de
dog men bevond eindelyk, dat alle moei-zelve zeer over gebrek van Papier, en
te te vergeefsch was.Pennen; als mede dat die kinderen, tier

In dit zelve jaar 1627. waren die vanof elf jaaren oud zynde, uit de Schoolen
Larike en Wackasihoe zeer wel genegengenomen wierden, en dan weer alles

wat zy wel geleerd hadden, vergaten. om Christen te werden , en by den
Twee van deze Schoolen waren aan Kerkenraad alhier al besloten, om eer

Proponent, of Krankbezoeker, der-’t Kasteel, de eene in Hative, hebbende
waards te zenden; dog het wierd dooreen Hollandschen en een Ambonscher
die genen verzuimd, die dit behoorderMeester, die aan tachtig kinderen on

derwys gaven. De andere was in Soya, bezorgd te hebben, en zedert dien tyd
en zestig kinderen, onder haren Meester, zyn zy Mooren gebleven.
Laurens Tenock, sterk.
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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. Hel-
michszoon 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. Pri-

D. Leeu-ferius 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 Ba-
tavia 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.

Ondertusschen hadden de voornoemdeN’t jaar 1628, 1629, en 1630.
D. D. du Praat en Vitriarius zoo grootewaren hier nog D. D. du Praat en
verschillen gekregen, dat zy al hunneVitriarius te zamen; dog ik vind tot
agting by ’t volk verloren, en zich ge-dezen tyd toe nergens, wat deze- heel onbemind maakten.Heercn verricht hebben, dan al-

Men ontdekte dit klaarder in ’t jaar
leen, dat zy onkundig in de Taal waren,

op1631, wanneer den 3osten Januaryen dat de Kerken niet bezocht wierden.
Batavia besloten wierd D. Dankaarts

waarom men in dit eerste jaar al om den
voor een half jaar derwaards te zenden;Taalkundigen Heer Justus Heurnius van
dog met last om zich met de geschillenBatavia verzogt had, ten einde die het
der Predikanten niet te bemoejen.

vervallen werk weër wat herstellen mogt Hy vertrok ’er na toe, was den 12denIn’t jaar 1629. lag de Proponent Ru
Juny al weër op Batavia, en gaf bericht,thenius op Noessa Laoet, en de Heer
dat die Schoolen daar zeer wel gesteld

Landvoogd Lucaszoon bezogt zelf in waren ; dog dat de Predikanten geenNovember de Schoolen in de Uliassers
agting by ’t volk hadden, om dat zy hunvoorziende die van bequame School-
beloften niet naquamen; behalven dat

meesters; ’t geen om de Mooren van
ook de buiten-Kerken in langen tyd nietlhamahoe, die ons veel schade deden ,
bezogt waren.

hoognoodig was. De Heeren Landvoogden, Lucaszoon.In ’t einde van het jaar 1630. bouwde
en Gysels, hadden die zaaken wel in zyndie zelve Heer Landvoogd hier een nieu¬ by wezen verhandeld, dog zonder die

we Stads Kerk, op de zelve plaats, en twee Predikanten, of den Kerkenraad
van gedaante, als nu de Maleitsche is,

van Amboina, daar over eens hun oor-in plaats van de oude Portugeesche
deel te vragen; ook hadden zy besloten,Kerk van St. Paulo, die in Julius door
dat die twee Predikanten hier zouden

een zware storm ingewaaid was, en waar
blyven, waar van zy hem ( Dankaartsvan de zee het land nu en dan al weg-
eerst , zoo als hy vertrekken zou, kennis

spoelde. Egter duurde het nog eenigen
gaven; ook scheen de Landvoogd eentyd daar na, eer zy voltoid was. vriendF 3
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Onder de Schoolmeesters was ’er,vriend van D. Vitriarius, en een vyand
nevens D. Nicolaus Pontkasen (die navan D. du Praat te zyn.
derhand in Banda Proponent wierd)Zyn Eerw. gaf verder den gden July
een , Geerlof Blasius, op Ameth, dienswegens Amboina in Kerkenrade tot Ba-
School boven alle andere uitmunttetavia bericht, dat D. Vitriarius daar

De Meester las in alle Schoolen dage-’s Sondags in 't Duitsch, en D. du Praai
lyks een Predicatie voor. Over dezein 't Maleitsch, de eerste in 't Kasteel
Schoolen waren tot opper-verzorgers en(alzoo ’er nog geen Kerk was) en de
opzienders D. Vitriarius, en zyn Neef,laatste in de groote School van Hative,
Jan de Meyer, Koopman op Larike, diepredikte, dog dat 'er weinig Inlanders
zich echter gansch met de Schoolen nietter gehoor quamen, wegens dat de Ker-
bemoeide, nevens den onder-Koopmanken buiten, en daar omtrent, zeer wei-
Pieter Christienne, gesteld; dog dezenig, ja niet bezocht wierden. Ook was
hadden, zedert het oprichten der Schoo-het te voren altyd de gewoonte geweest
len , de zelve geen viermaal bezogt,een zekere kleene boete ’er op te stellen
daar ’t anders alle maand wel noodig was.als zy niet in de Kerk quamen, dat nu
Ook waren ’er verscheide Meesters, diebeter, dan oit te voren, kon gedaan
de School-jongens tot byzondere dienstenworden, en daarom was besloten dit
van visschen, planten, &amp;c. misbruikten,weder by der hand te nemen.
waarom vele ouders heel zeer tegen ’tDe Schoolen waren nu in een beter
Schoolgaan van hunne kinderen zagen,stand, dan de vorige berichten wel mede
dat door ’t gedurig bezoeken der Schoo-bragten.
len kon gestuit werden, dat op de eilan-Aan ’t Kasteel had men die van Hati-
den in geen jaar, en op het gebergte inve en Soya, tot welke alle de andere
geen twee jaaren, gedaan was, om datdorpen daar omtrent gelegen, hare kin-
zoo de Predikanten zeiden) de Heerderen zonden.
Landvoogd Lucaszoon, dit had opge-Aan de overzyde had men die van
houden en belet, doordien het volk metAlang, Liliboi, en Hatoe, als mede die
het maken van een nieuwe Kerk bezigvan Baguwala, Hoetoemoeri, Soeli,
was, en de handen gedurig vol haden Way.
met tochten hier en daar voor, deOp’t gebergte waren de Schoolen van
E. Maatschappy te doen, dat echterHatalae, Naco, Kilang, Ema, en die

mynes bedunkens, zegt de Heer Dan-van Roeron.

kaarts) niet had bebooren agter te bly-Op ’t eiland Oma waren de Schoolen
ven.van ’t dorp Oma en Aboro, tot beide

Wegens het geschil tusschen D. D.welke Schoolen de andere kinderen der
du Praat, en Melchiorszoon (of Vitria-nabygelegene dorpen zich mede ver-
rius ) mitsgaders van hun leven, wandel,voegden.

en dienst, getuigée de AmbonscheOp Honimoa had men een School op
Kerkenraad op ’t verzock der HeerenBoy (waar toe ook de kinderen van
Landvoogden, dat E. Melcbiorszoon welHarioc quamen) als mede de Schoolen op
niet nalatig in ’t prediken, maar zeerPapero, Tijouw, Ouw, Tochaha,
hoofdig, en altyd in Kerkenrade bezigOelat en Itawacca.
was met zyn medebroeders te oversnor-Op Noessa Laoet de Schoolen van-
ken, gedragende zich zeer stuurs tegenTitaway ( waar onder die van Abobo,
de Amboineezen, waarom zy hem in ’tLeynitoe, en Sila, behoorden) en Ameth,
geheel niet beminden, behalven datin welke ook de kinderen van Nalahia
hem ieder een voor een man hield ,quamen.
die juist altyd de zaaken zoo niet,In alle deze Schoolen waren toen acht
als zy waren, verhaalde, daar hy eenhonderd kinderen, alle welke, zoo men
voorstander van de waarheid behoorde'er eenige uit de School verloste, gedu-
te zyn.rig weër met anderen vervuld wierden.

D. du Praat had voor dezen in eenigeDeze kinderen konden redelyk wel
lezen, schryven, en hun Gebeden, zoo tyd zich met het prediken niet bemoeid,

en dat op zyne ziekte geschoven; dogin ’t Duitsch, als Maleitsch, opzeggen.
had naderhand zyn dienst wel waargeno-Aan ’t Kasteel wierden zy alle in 't
men ; hy was zeer wel in de vergadering;Nederduitsch onderwezen ; dog in de

dog droeg zich al te gemeen met demeeste andere Schoolen in 't Maleitsch,
Amboineezen, en vry wat los en on-hoewel vele zeer veerdig het Duitsch
voorzichtig in ’t verhaalen van zaaken,lazen.
die men daar na wel eens anders bevond.Ook wierd ’er noodig geoordeeld, hen
Ook gaf het een groote ontstichting,beide die Taalen te zamen te laten leeren,
dat Predikanten zich met zaaken vanom zoo metter tyd het Duitsch alomme
’t Araks-branden, van den Koophan-onder de jeugd in te voeren.
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Zy wisten in Kerkenrade hier niet te
zeggen , van waar de haat tusschen
D. D. du Praat en Melchiorszoon ont-
staan was; dog du Praat had in ver-

scheide geschillen veeltyds de minste wil¬

len wezen.

Verder gaf D. Dankaarts bericht, dat

cnde Heer Landvoogd Lucaszoon hem.
D. Helmichius, by zich ontboden, en

hen gezegt had , dat de Heer opper-
Landvoogd Specx deze twee Ambonsche
Predikanten over nalatigheit in hunnen

dienst, en wegens gegevene ergernissen
indien de berichten daar af waar waren

opontboden had, en hen zelf ook, zoo
het om het teedere Christendom niet

vra¬gelaten was, afgezet zou hebben,
gende zyn Ed. hen verder , wat zy hier
omtrent nu het dienstigst oordeelden.
Zy onderzogten daar op die zaak na-
der by den Kerkenraad alhier, die zeer

slegte getuigenis van D. Melcbiorszoon
gaf, en hem ook van dronkenschap, en
meer andere quade zaaken, beschuldigde

Egter zagen zy klaar, dat de Heer
Lucaszoon zeer sterk voor hem , en tegen

D. du Praat was, verbloemende de mis-
slagen van den eersten, en die van den
laatsien zeer verzwarende. Naderhand

belastte de Heer Landvoogd aan den Ker-
keni-ad, de zaaken verder by geschrifte
op te stellen, hoewel men hen daar van

noit iets medegedeeld, en verder goed-
gevonden heeft het daar by te laten
berusten, en deze Predikanten hier te
houden, dat ik (zegt D. Dankaarts

echter niet geweten heb, dan na dat ik
van ’t bezoeken der eilanden wedergeko-
men was wanneer my de Heer Gysels, op
myn ernstig afvragen, zeide zulx by den
Raadbeslouen te zyn.

In ’t jaar 1631, den Bsten Maart,
schreef D. Heurnius aan D. Walaeus tot

Leiden , dat de Kerkelyke zaaken in

Amboina, door de ergernis by de Die-
naaren aldaar, in ’t zoeken van ’t hunne,

en niet dat des Heeren was, gegeven,
zeer slegt stonden, weshalven de Ker
kenraad van Batavia getragt had om ,
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
verzogt, om een Gevolmagtigden Predi-
kant na Ambon te zenden , alzoo dit
werk geen uitstel lecd; als ook, om een
nieuwen Predikant, die men daar plaatzen

zou, mede te nemen; al 't welke zyn
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Edelheid mede verworpen, en verder
zeer straf en bars geantwoord had, dat
hy dit in Amboina door den Landvoogd
door ’t opontbieden van een, of beide de
Predikanten, wel zou doen herstellen
zoo het noodig was hen van daar te zen
den. Ook belastte zyn Edelheid aan den
Kerkenraad van Batavia een Predikant,
in de Maleitsche Taal ervaren, by lee-
ning voor een half jaar (dog niet met

volle magt, of als een Kerkelyk afgezon-
dene van Batavia, om de zaaken der
Predikanten te behandelen) na Ambon te
zenden; het gene den Kerkenraad vlak
uit geweigerd had, alzoo die, te voren
van zyn Edelheid gevraagd zynde, hoe
lanig dit geschil best te beslissen, in
plaats van haar oordeel daar op te uiten,
goedgevonden had, dat een Gevolmag-
tigd Predikant van Batavia, gesterkt
door de oppermacht van zyn Edelheid,
derwaards zou gezonden werden, die,
zoo by het noodig vond, D Helmichias,
die pas op Batavia gekomen was, in
Amboina plaatzen, en, zoo ze beide in
Amboina schuld hadden, D. Holtenus

uit Banda dan ook in Amboina doen ko-

men zoude

Dit besluit des Kerkenraads van Bata-

via had zyn Edelheit qualyk genomen,
ilzoo hy het besluit over, en het uit-
voeren van die zaak geheel en al aan zich

wülde houden; waar op zyn Edelheid
dan nader dien last, van een Predikant by
leening derwaards te zenden , gegeven
neeft; tot welke leening dan de Ker-
senraad (om verdere moeite voor te ko-
men ) D. Dankaarts gekoren, en den
zelven zoo aan zyn Edelheid voorgedr--
gen, dog op welke men van zyn Edelheid

tot antwoord bekomen had, dat zyn
Ed., met zynen Raad , daags te voren
D. Dankaerts daar toe al geschikt, en
verkoren had; waar op dan Dankaarts
den 1oden Maart met den nieuwen Heer

Landvoogd, Gysels, na Amboina ver-
trol ken was, den welken men in de
Rerkelyke order, hem mede gegeven,

belast had, zich met de zaaken, die
men tegen die Predikanten daar uitvoe-
ren mogt, niet te bemoejen; alzoo de
Kerk voor dezen tyd de hand gesloten was,

Uit dit geschil, van een Gevolmag-
tigden Predikant te zenden, had de
opper Landvoogd (de Heer Specx) voor-

gewend, en gezegt nog recht tot vee
indere zaaken te hebben, die nograns
aan de Kerk volgens order uit het vader-
and (en volgens vorig gebruik in Indien)
eigen, en van haar opzigt, waren.

Voor eerst matigde hy zich aan alle
zaaken in Indien, in deze of gene ge-
meinte voorvallende, door ’t wereldlyke
recht te herstellen-
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Ten anderen, om by voorval van kelyk recht, en een Heer geweest is,

eenig geschil, de Predikanten na andert die weinig agting voor de Predikanten
plaatzen te zenden. Cheten voor het Kerkelyke had,

Ten derden, wilde zyn Edelheid al de eerste middel, om den dienst der Predi-
nieuw-gekomene Predikanten na zyn zin kanten vrugteloos te maken) behalven
plaatzen. dat het ook van ’t recht der zelve, en

Ten vierden, den Kerkenraad op Ba¬ een oud gebruik in Indien was, het
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 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
den Kerkenraad daar in te kennen, gelyk anders in eenige zaaken begreep; dog
zyn Ed. ook al met D. Gysbregt Bastiaans¬ dat een Politycq Commissaris in de Ker-
zoon, Predikant op ’t verongelukt schip kenraad zit, hebben zy den Heer Specx te
Batavia (schoon die onschuldig bevonden danken.

was) gedaan had. In dit zelve jaar 1631. was hier metD. Hel.
Ten zesden, wilde zyn Edelheid geen D. Dankaarts ook de voornoemde D. michs-

ZOOnKerken-order erkennen, en niet anders Helmichius Helmichszoon gekomen, on
hier.nakomen, dan’t gene de Heeren Bewind- als Predikant hier te blyven leggen

hebbers in de Instructie der Predikanten In dit jaar bragt de Heer Gysels de
en Krankbezoekers, die zy hen mede- kinderen der Orangkaja ’s, die met hem
gaven, belastten, willende verder alles na Holland vertrokken waren, om zich
na zyn zin, en het ook zoo van alle de daar in de Taalen en in de gronden van
Heeren Landvoogden in opzigt van de onzen Godsdienst te oeffenen, weder;
Predikanten gedaan hebben. dog Laurens van Halong was overleden,

Over al het welke zy van Batavia aan en Jan Tak elders in Indien gebleven
alle Classen, en Bewindhebbers, geschre- In dit zelve jaar deed Kimelaha Loehoo Kimelaha
ven hadden, verzoekende, om na styl Lochoe ':wel zeventig overgelopene Christenen

vervol¬der Kerken in het vaderland gehandelc van Siri-Sorri Moorsch werden, en dit
ging deste werden. ook door ’t afflaan van een Christen
Christe¬

In’t jaar 1632, den zosten November hoofd ten eersten bevestigen. nen.
had de zelve Heer Heurnius aan den Ook wierd in dit zelve jaar, even alsEer

voornoemden Heer Walaeus geschreven commis-op Batavia, en volgens last van daar
saris lodat het werk van de Kerkelyke magt, ingevoerd, dat hier voortaan een Com-
litycq in¬wegens het straffen der Predikanten over missaris Politycq in den Kerkenraad zit
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 opper- In’t jaar 1632. quam hier D. Joanne DHeem-
Landvoogd, de Heer Brouwer gezegi stede hier.Theodori Heemstede, om D. Vitriarius,
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. Vi-
en 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 onder-
zoo kan de ketterye zeer licht insluipen wyzers te hebben den Inlander niet
alzoo ’t dan in haare magt staat, om de diende.
bequame van die plaatzen, daar zy 't In ’t jaar 1633. in’t voorjaar quanIn’t jaar
noodigst vereischt wierden, te rug te D du Praat hier te sterven- 1633.

houden. In dit zelve jaar droeg de voorzitter
NeigingUit dit schryven van D. Heurnius 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 tot hetop den 1y7den January voor, de groott
Christen.den dag, dat deze Heer Syecx een groot hope der bekeering onder de Alfoereezer
dom.onderdrukker en vertreder van het Ker- van Radja Sahoelau, en Somiet op Ceram

in-

1632.
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In’t jaar 1635. quam hier D. Marinusindien ’er een Godvrugtig perzoon na
Gideonszoon van den Houten.toe ging ; dat D. Heurnius (mits dat

Bevorens had D. Heurnius, na dat hyzyn plaats op Batavia openblyven mogt,
eenigen tyd op Oelat gelegen had, zyn’t geen den 2osten by haar Edelhe
verblyf op ’t gebergte van Leytimorden toegestaan wierd) aannam te doen

gelyk hy ook nog in dit zelve jaar den genomen, waar toe zyn Eerw. weder
verzogt was Den 1oden Mai was hyroden April, na dat hy lang verzogt

was, hier verscheen. ook wecr na de Uliassers geweest; maar
hy verzogt nu ernstig om zyne ver-In ’t laatst van ’t jaar verzogt D.

Heemstede (zoo uit de Batavische Kerk lossing, gelyk uit een brief van zyn
besluiten blykt) na Batavia om zyne Eerw. van den 3den Augusty aan die van
verlossing. Den zosten October diende Batavia, en den 13den September in
dat verzoek aldaar in Kerkenrade, en Kerkenrade aldaar gelezen, te zien was.

Uit een brief, door D. Vertregt, waarden 21sten stonden haar Edelheden zyr
by zyn Eerw den staat der Schoofen erverzoek al toe, waar af hier ’t jaar daar

aan bericht quam. Kerken van Amboina aan die van Batavia
In’t voorste van dit jaar had Kimelah- mededeelde, en die den 11den October

Leliato den 28sten April de Christenen daar gelezen wierd, bleck, dat D. Heur-
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¬
vyftig van daar gevangen genomen- ren byna vergeven ; dog door braak-

D. Heurnius wierd op het eiland Ho- middelen ’t vergif weer quyt geraakt;
nimoa gelegt, en in het dorp Oelat daar maar aan handen en voeten nog eenig-

zins lam ; ’t geen ook de reden was vanook Rogier Ilenrikszoon zich onthouden
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 Propo-
steedde. nent, of Krankbezoeker, in de plaats

van Petrus Bitzius, verzogt; dog dieHet schynd my toe, dat hy Vryer
of ongehuwd, geweest is, alzoo ik van van Batavia (zoo ik uit hare Kerk-

de Inlanders wel heb hooren zeggen besluiten den zysten December zie) beslo-
ten den Krankbezoeker, Henrik Arends-dat de Amboineezen van Honimoa hen

zoon, in plaats van Burchard Luberts-uitnemend beminden, en dat zy ten blyk
daar van hunne schoonste dogters hem to zoon, met het schip Buuren na Amboina
zyn Byzitten aangeboden hadden, waar te zenden

over die Godvrugtige Heer hen met In dit jaar had D. Vertregt ook iets op
eigen goedvinden, en buiten kennis vanveel ernst bestraft, en aangewezen had.
de Regeering, of den Kerkenraaddat dit de rechte weg ter Helle voor een in

’t bezoeken der berg-dorpen ondernomenander was, en dat dit niemand minder,

dan een Predikant , voegde, bedroe- dat noit bevorens door iemand van zyn
vende zich by die aanbieding zeer, om Amptgenoten gedaan was, hoewelhy
dat dit een van de grootste bewyzen daar mede niet quaads beoogd had. Hy

had alle de naamen der ingezetenen vanter wercld van de slechte kennisse des
ieder dorp, en ’t getal der mannenInlanders van de gronden van onzen
vrouwen, en kinderen, net aangetee-Godsdienst, en een klare blyk was, dat

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 weten

Hy schreef in ’t laatste dezes jaars Dit wierd van den quaadaardigen Am-
boinees, die, by de barze regeering van(zoo den zysten October op Bataviableek
den Heer van Deutecom, hem in allesaan den Kerkenraad aldaar, gelyk ook

aan D. Jacobus Vertregt, verzoekende mistrouwde, een geheel anderen naan
dat zyn Eerw, mede herwaards wildt 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 by (Heer Landvoogd) zou konnen ge-
jaars 1634. hier na toe gezonden, en den vangen 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
Heemstede van hier, waarschynelykst na Heer Landvoogd had, meinende, dat die
Banda, vertrokken den Predikant daar toe last had gegeven.
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3 steund, en dat daar over aan dien Heer 1636.In’t jaar 1636. quam hier D. Daniel

Landvoogd met ernst geschreven mogtSonneveld om D. Heurnius te vervangen;
werden.hoewel hy toen nog niet vertrok

Den 8sten September gaf de Heer D. Ver-In dit zelve jaar vertrok D. Vertregi
Gysels in Kerkenrade op Batavia te ken- tregtzoo in de Batavische Kerkvergadering hersteld.nen , dat zyn Edelheid (de Heer vanvan den yden Augustus blykt) uit Am-
Diemen) en de Heeren Raaden van In-boina, alwaar hy met opschorting van
dien, begeerden, dat alle de broederenzyn dienst gestraft was, hoedanig hy nu
Predikanten, en ook D. Vertregt, opoverquam. Hy was toen al Taalkundig,
die dag ten vyf uuren (na de middag )alzoo hy ook naderhand zoo op Batavia
voor haar Edelheden komen zouden, omden 15den September by die Kerk
over de zaak van D. Vertregt uitspraakbesluiten klaar te zien) gebruikt is.
te doen, die te dier tyd volkomen in zynIn zekeren brief wierd zeer over het
dienst hersteld is.menigvuldig panggajen op de Coracora’s,

In’t laatst van dit jaar schreef deals ook over ’t schelden der Hollandsche
Kerkenraad van Amboina om nog eenBedienden, die den Inlander zeer qualyk
Predikant, of Krankbezoeker.handelden, en ’er ook wel opssoegen;

Zeer gevallig quam ook D. Jan Jans- D. Prise-doch geenzins geklaagd over ’t opschry-
jus ge-zoon Priserius dit jaar in Amboina, zyndeven der naamen, door D. Vertregt uit
vangenin Augustus met cen Coracora van ’t eieen Christelyk en goed inzicht gedaan
geno-land Key, om de Suid-Oost gelegen, enwaar uit dan bleek, dat het eerste, maar
mCL.

onder Banda behoorende , na ’t dorpniet dit laatste, de ware oorzaak van ’t
Ameth op Noessa Laoet gedreven, al-wegloopen der Inlanders was. Waar op
waar hy met zyn twee Soldaten (diede Kerkenraad van Batavia ook besloten

men een Predikant op tochten van ge-had, de herstelling van D. Vertregt in
vaar mede geeft) en zyne Panggajerszyn dienst, als ook omtrent zyn inkomen,
in schyn van vriendschap van henen zitting in Kerkenrade, by haar Edel-
eerst aan land gelokt zynde, vrymoedigheden te verzoeken.
aan de wal ging, alzoo hy niets quaadsEgter oordeelde de Batavische Kerken-
aldaar vermoede; dog de afgevallene enraad billyk de Kerk-ftraffe, over D.
trouwlooze Noessalauwers (die dit alVertregt geoeffend, in opzigt dat hy ze
meer gedaan hadden) voegden by harenkere Inlandsche vrouw, buiten kennis
afval nog deze schend-daad, dat zy al ditvan den Kerkenraad, aangeraden had,
volk aan Kimelaha Loehoe overleverden ;om met de Amboineczen ten Avondmaal

zonderende alleen (om te toonen, dat 'erte gaan, waar omtrent zy ook goedvon-
nog een kleen vonksken van Chrisselykeden hem te vermanen, in het toekomen-
liefde by hen overgebleven was) dende voorzigtiger te zyn.
Predikant uit, dien zy wel niet medeOok beslooten haar Eerw. toen verder

overgaven, maar egter alles, wat hy byaan haar Edelheden te klagen , dat de

zich had, tot zyn boeken toe, afnamen,Heer Landvoogd, Jochem Roelofszoon
zettende hem zoo, van alles beroofd, byDeutecom in Amboina openbaar, en voor
nacht op het strand van Papero, op datalle man in het Kasteel, D. Vertregt den
hy (een groote genade) aldus by de onzen2asten October des voorleden jaars, voor
op ’t eiland Honimoa zou konnen ko¬een Judas, een Vleesch-dief, een Woe¬
men. Zoo dat 'er door dit toeval nukeraar, en zoo voorts, uitgescholden had.
vier Predikanten te gelyk in AmboinaDaarbeneven was zyn Ed. den 11den
waren, hoewel zy nu zeer weinig vrugtNovember daar aan met een verstoord
konden doen, alzoo het in dit jaar bygemoed in de Kerk komen loopen, om
den algemeenen afval der Amboineezente hooren (zoo by zeide) en zelf te

komen zien, wat de Kerkenraad ’s Son- onder den Heer Landvoogd van Deutecom

diens barze regeering zy niet verdragendags te bitsjaaren had, niettegenstaande

de Commissaris Politycq ’er behoorlyk konden) zeer slegt met den staat der
bygeroepen was; ook schold hy, in Kerken, en met den Godsdienst in Am

boina gesteld was, waar uit dit dan oolt bywezen der Ouderlingen, en zoo
zeer licht te denken is, alzoo niet alleenluid, dat het iedereen hooren kon, de

Bedicnaars des Goddelyken Woords al- alle die van Leytimor na ’t gebergte
daar voor ontstichters uit, ’t geen tot vlugteden, maar ook onzen Godsdienst

geheel en al lieten varen; alleen die vangroote ontstigting en veragting van den

Godsdienst gestrekt had; waar over haar Kilang uitgezonderd, die wel mede van
ons afviclen maar egter volstandig byEerw. goedvonden haar Edelheden te

verzoeken, dat zulken gedrag der Heeren onzen Godsdienst bleven, gelyk zy ook
Landvoogden in ’t toekomende voor- in de vorige tyden, wanneer Kimelaha

Laulata in’t jaar 1558. de Christenengekomen, den Ambonschen Kerkenraad
onder de Regeering der Portugeezenin billykheit gehandhaafd, en onder-

ver-
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1636. vervolgde, diergelyke bewyzen van vol
standigheit in 't Christen Geloove gege-
ven hadden.

D. Heurnius had zyne verlossing geheel
en al aan zyn Edelheid gesteld; weshal

ven die van den Batavischen Kerkenraad
goedvonden zyn Eerw tot langer verblyf
in deze gewesten te verzoeken.

De Krankbezoeker, Burchard Lub-

bertzoon, die na vier jaaren verblyf in
Amboina op Batavia gekomen was
quam daar (zoo den 13den October dezes

jaars bleel ) met deze getuigenis, dat hy
het daar wat slegt gemaakt had, waar
over hy op Baravia ook voor een tyd
buiten dienst gesteld, en goedgevonder
wierd, dat hy na ’t vaderland gaan zou.

Den 2den December bleek in KerkenD. Leeu-
rade van Batavia ook dat D. Lecuwiuswius met

zyn Edel¬ met zyn Edelheit van Diemen na Am-
heid her- boina (dog niet om daar te leggen) ver
waards

trek ken zou.
gezon¬

In ’t jaar 1637. vertrokken D. D.den.

Marinus Gideonszoon van den Houten enIn ’t jaar

1637 Jan Janszoon Priserius, van hier, de
vertrok- eerste na Batavia, en de laatste na zyn
ken D. D.

eigen gemeinte van Banda.van den

Houten By de komst van D. von den Houten
en Prise- aldaar bleck den 13den July de slechte
Hus. stand van de Kerken en Schoolen van

Ambon, alwaar de meeste Christenen

afgevallen , achtien Schoolmeesters (die
zich by dezen afval zeer verloopen had-
den) afgeschaft waren, en eenige Krank
bezoekers zich zeer qualyk gedragen had-
den. Ook verzogt D. Heurnius nu zeei
ernstig om zyne verlossing.

Het afzetten der voornoemde Meesters

was in den grooten Landraad den 16den
Mai des jaars 1637. door den Heer van
Diemen niet alleen op Leytimor en aan
de overzyde, maar ook in de Uliassers.
gedaan, met verdere last, dat een iege
lyk, die zyn kinderen voortaan wilde
laten schoolgaan, hen aan het Kasteel
zenden kon; ’t geen zekerlyk iedereen
niet zeer gelegen quam. Ook wierd toen
by zyn Edclheid goedgevonden te ver-
bieden , dat geen Predikant voortaan
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
boden te gelyk aan den Kimelaha zon
den, om hem kennis te geven, hoe zy
met ons vrede maakten) nog in dit zelve
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aar verzoenden, zoo is het zeer licht te
bedenken, dat dit hen merkelyk (als zy
t al recht met ons meinden) moet ver-

agterd, en de weinige kennis, die zy
nog van onzen Godsdienst hadden, zeer
veel moet verminderd hebben.

In’t jaar 1638. had men aan het
Kasteel zelf een levendig bewys, dat de
Inlanders zeer weinig in onzen Gods-
dienst toegenomen hadden, en nog
vol van Heidensch bygeloof waren, al-

zoo de Koning van Sova, Laurens de
Sylvz, zeer ziek geworden zynde, die
van zynen huize een man van Amblauw
huurden, om door dien Wicchelaar den
genen, die deze vreemde ziekte van dien

Koning veroorzaakt, en hem betooverd
had, te ontdekken; waar op die Wic-
chelaar, wetende , dat die Koning en
de Pati geen goede vrienden waren,
ten eersten den Pati van Soya maar
noemde.

De Heer Landvoogd, Johan Ottens,
toonde aan hen wel de valschheit van die

konst; dog zy hielden egter zeer onstui-
mig by zyn Ed. aan, om den Pati ge-
vangen te zetten, dat zyn Ed. uit reden
van Staat, doen moest, dog hy zette
ook den Wicchelaar gevangen; waar op
die Koning den 24sten December in dit
aar nog quam te sterven.

Was het zoo slegt by de grooten ge-
steld, zoo kan men wel zien, dat het
by de minderen niet beter, maar nog
veel erger , en vooral op de buiten-
plaatzen geweest is.

In dit zelve jaar vertrok ook D. Heur-
nius, na vyf en een half jaar hier gele-
gen, en aan de Kerken van Amboin-
wel den meesten dienst toen (alzoo by zeer

Taalkundig was) gedaan te hebben,
weër na Batavia, en verscheen den 2ysten

September met een loffelyke getuigenis
zoo van den Kerkenraad, als van de

Heeren Landvoogden van Deutecom en
Otiens (onder welke hy gelegen had)
in den Kerkenraad aldaar, alwaar zyn
Eerw. den 11den October daar aan ook

een loffelyke getuigenis van het gedrag
van D. van den Houten in Amboina gaf-

dieHoe het D. Sonneveld maakte,

nu nog maar alleen hier bleef, blykt my
nergens, zelf ook niet, of hy zich in de
Maleitsche Taal zedert zyn komst hier
geoeffend had, hoewel het zeer waar-
schynelyk 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
D. Priserius nog by zich, een man die
vry wel in de Maleitsche Taal geoeffend
was.
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Ook was D. Sonneveld van Batavia ditUit een brief van die van Amboina

jaar na Ambon en Ternate gezonden,aan die van Batavia, den 1yden October
om beide deze Kerken eens te gaan be¬daar in Kerkenrade gelezen, bleek, dat
zichtigen, en van zyne bevinding opdie van Oelat en Siri-Sorri weer ter
Batavia bericht te doen gelyk zynKerk, en hunne kinderen weer ter
Eerw. den gden October aldaar dedeSchool quamen.

Dit jaar vertrok D. Backus van hierIn’t jaar 1640. waren D. D. Sonneveld,
ook na Ternate, zoo dat hier weër maaren Priserius, nog met hun beiden hier,
D. D. Brund, en Poutkasen, bleven,dog de laatste (zoo den 1oden November
dat immers onder zoo grooten getal vanin Kerkenrade van Batavia bleck) had
Heidenen, Mooren, en naam-Christenenzyne verlossing verzogt om zyn vrouw
als men hier had, niet veel helpen kon.te gaan haalen, dat hem toen toege

deIn November dezes jaars schreefstaan is.
Kerkenraad van Batavia aan die van Am-In dit zelve jaar in October verzogten
boina (zoo den yden November te zierdie van het dorp Caibobo op Ceram om
is) dat die van Amboina een Maleitsclcenige bezetting, en om een School¬
Dictionarium, en een Kerkelyke ordemeester, om in onzen Godsdienst onder-
geliefden te maken, om naderhand eenswezen te werden, dat men hen toezeide;
een volkomen Portugeesch, Maleitschdog nog wat uitstelde, om eerst by 1
Zinkams (dat is, Formosaansch cnhalen van de koppen hunner vyanden
Duitsch Dictionarium daar van op tebewyzen van hun trouw te doen zien.
stellen.In’t jaar 1641. quam hier als Predi-

In’t jaar 1644. is 'er niet van belantkant D. Jan Janszoon Brund; om D.
omtrent het Kerkelyke voorgevallenPriserius, die nu vertrok, te vervangen,
maar in ’t jaar 1645. plaatste de Hechoewel zyn Eerw, ook in dit zelve jaar,
Demmer op Caibobo den Predikant Ldeg maar voor een spring-togt, na Bata-
Brund in November met twee School-via ging, zoo dat D. Sonneveld toen al-
meesters, om eens te zien wat op hunleen hier geweest is.

menigvuldig verzock volgen zou; dogIn dit zelve jaar wierd door Meester
waarschoude hen dat zy egter, ’t zy zyThomas Rodrigos, een wakker man onder
Heidenen, of Christenen, waren, onder-de Inlanders, en die in de School zeer
daanen van den Koning van Ternateveel dienst gedaan heeft, aan ons ont-
bleven, waar op de oude lieden ( die dedekt, dat die van Ema een afschuwely
Ternataaren alleen maar moede waren,ken Afgod, meest na een Verken gely-
en daarom nu Christen wilden werden,kende, in ’t gebergte van oudsher ver
gelyk ’t verzoek van bezetting van onsborgen, en tot nog toe gediend hadden,
te mogen hebben, daar op maar alleenwaar aan te bespeuren is , wat voor
zag) vlak uit antwoordden, dat zy danChristenen zy, en dat zy nog Afgoden-
liever by hunnen ouden Duivels-dienstdienaars in hun hert waren.

blyven wilden; dog, na een halven dagMen nam dien man, alzoo zy hem

doodelyk hateden, daar van daan, en hy beradens, stonden zy echter toe, dat de
eugd zou mogen enderwezen werden.wierd als Schoolmeester aan het Kasteel
egter leed het nog lang daar na veel

gelegt
In’t jaar 1642. vertrok D. Sonneveld tegenstribbeling, eer 't Christendom daar

doorgebroken is.van hier na Batavia, en wierd toen door
De ouden zeiden, dat zy te oud wa-D. Johan Claaszoon Backus (die uit Ter¬

nate hier quam) vervangen; en van den ren, om nu te leeren, en dat zy dierhal-
eersten 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 zoo-
den inlandschen dienst daar waarnemen nen aan den Predikant , die daar eenigen
zou; en nog wel zoo klaar, uit een be¬ 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
ten die van Caybobo aan den Heer Land- lieden quamen neerstig om de Predikatie
voogd Demmer, toen aldaar by hen van D. Brund, die nu al Maleitsch pre-
zynde, weër om een Schoolmeester; dikte, te hooren. Ook stonden zy toe,
hy beloofde hen ’er een te geven, mits dat de onzen hunne Duivelshuizen af-

dat zy eerst van ’t gebergte op ’t stranc breken zouden, dat toen egter niet ge-
schied is.zouden komen woonen; maar daar quam

voor dien tyd niets van. Dit jaar was Zeker Meester, Christiaan Spelt be-
roosde in dit jaar die van Ameth varook D. Brund weër hier gekomen.
een Afgod, in de gedaante van een oudeIn’t jaar 1643. is D. Henrik Pontkasen,
vrouw, die zy tot dien tyd gediendvan Wezel, hier als Predikant ver-
hadden.scheenen.
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In dit jaar bragt de Heer DemmerIn dit zelve jaar wierden de Kerken die1645.
van Oma en de Uliassers daar toe, omDie van en Schoolen op Alang, en Liliboy, door
hunne Meesters voor de helft te betalen;Alaig, en de Predikanten weer opgerigt, en velc

Liliboy, en dat volgens last van Batavia, alzoo dedie den Tulband weër aangenomen had¬
wcèr Mooren dat geheel aan hunne Meestersden, smeten die in ’t vuur, en verbrand-
cmisten

deden. Hy wilde dat ook heel gedaanden den zelven ; dog zeven of agt huis-gewor¬

den. hebben, dog zy, die den Godsdienst maargezinnen, die Moorsch bleven, wierden
voor een Hofdienst, en den Schooldienstbuiten het dorp geplaatst.
voor een zware slaverny houden, warenIn dit jaar (zoo den 16den October in’t Getal
bezwaarlyk tot het betalen van de helftder Kerkenrade van Batavia bleck) waren

Schoo¬ te brengen.hier, volgens schryvens van den gden
len. Ook had D. Brund een Vrage-boekjeScptember, drieendertig Schoolen, der-

in 't Maleitsch opgesteld, 't wolk dietien honderd kinderen in de zelve, en

zeven honderd tweeentwintig kinderen van Amboina toen verzogten , dat
overzien , en na ’t vaderland gezon-in dit zelve jaar gedoopt, behalven nog
den mogt werden, ten einde het al-drieenzeventig volwassene, die op hunne
daar te drukken, en men verkoor D.belydenis aangenomen waren.
Backus om dit over te zien, dog watMen had van hier om nog een Predi-

kant van Batavia verzogt, dog zy had- daar verder van gekomen zy, is my on-
den geantwoord, dat zy nu geen stof aan bekend.

D. Pontkasen was door D. van dende hand hadden. Ook verzogten zy in
October weër een Predikant, en drie Houten, als zynde de oorzaak van zekere
Kranlbezoekers, een voor ’t eiland Oma, geschillen, op Batavia aangeklaagd ; dog

by zekere getuigenis bleek het tegendeeleen voor ’t eiland Honimoa, en een om

aan haar Eerw.den Krankbezoeker Nolf aan ’t Kasteel

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, Maka-
riki, en Swauko werden Christen. D. Pontkasen weer hier. De Heer Vlaming een
deftig Voesterheer der Kerke. D. Pontkasen weër na Batavia Godslasteraar ver-
brand. 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. Ap-
peldoorn. 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. Brou-
werius, 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

D.zaaken afgeschaft. D. Burum weër hier. ’t Getal der Predikanten in Indien
Brougbron buiten dienst. D. Burum leerd Maleits. D. Spiljardus had Ternate
bezogt. Eisch van Kerk- en School-behoeften.

Caybobo, om daar het Duivels-huisWN’t jaar 1646 quam hier D. Joan¬
1646.

of den Heidenschen Tempel, gelyk toennes Pontanus, van Leiden, als Pre-D. Pon-
ook geschied is, te verbranden.dikant, zoo dat zy nu met huntanus

hier, en Den 28sten Mai dezes jaars bleek opdrieën hier waren.D Snd A¬
Batavia in Kerkenrade, en vooral denIn dit zelve jaar ging ook D.

na Cay- 22sten October, dat D. Pontkasen erger-bobo. Brund met eenige Gevolmagtigden na
G lyk
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lyk leefde: want hy op den laatstgemel¬
den dag buiten dienst op Batavia ver-
scheen, met een verzoek van die van
Amboina, van hem niet weër derwaards

te zenden ; dog den 3den December
blykt klaar, dat die van Batavia hem er

weer na toe zonden, gelyk hy 'er ook
gekomen is.

In dit zelve jaar begon den yver van
die van Caybobo merkelyk te verflaau-
wen , ook verschaftten zy hun School-
meesters geen onderhoud, volgens ge-
woonte. Men zond ’er dierhalven eerst

den opper-Koopman Macquelyn na toe,
om order te stellen. Naderhand bezocht
hen D. Brund met eenige leden van den
Kerkenraad; dog vond haar weer geheel
en al tot den Duivels-dienst vervallen ,
gelyk zy in vyf maanden ook zevenen-
zestig van hunne kinderen tot dien dienst
overgegeven hadden. Egter bragt hy
het door zyn onderwys weër zoo verre.
dat de Orangkaja ’s voortaan beloofden
volstandig by het Christendom te zullen
blyven, gelyk zy in zyn Eerw. bywezen
zelf hunne meeste Duivels-huizen af-
gebrand, en zedert veel yver betoont
hadden.

Roemakay toonde zich nu mede ge-
negen om Christen te werden; dog dat
wierd toen, ’t zy by gebrek van Leeraars,
of uit een verkeerde zuinigheit, ver-
zuimt.

Die van Amahey, nevens die van
Makariki en Swauko verzogten in De-
cember het zelve, ’t geen haar ook toe

gezegt, gelyk ook in Maart van’t jaar
1647. twee Predikanten en een School¬
meester, om hen te onderwyzen, hen
toegezonden wierden, alzoo D. Pontkasen
nu hier van Batavia, dog zonder getui-
genis van zyn gedrag , weërgekomen
was; hoewel die van Amboina in dat
zelve jaar al weër om een ander in zyn
plaats verzogten

In deze tyd raadde Kimelaha Madjira
die van Caibobo sterk af, ja verbood
hen, 't Christendom verder aan te ne-
men; dog D. Pontkasen bragt Meester
Thomas Rodrigos eenigen tyd herwaards
die hen zeer in toom hield, en deed vor-
deren

De Heer Landvoogd de Vlaming van
Outshoorn, die veel goede dingen instel¬
de, was ook een goed Voesterheer van
de Kerk alhier.

Hy bezorgde dat ’s Konings Slaven
onderwezen, en bequaam gemaakt wier-
den, om gedoopt te werden. Ook
wierd, door zyn Ed. toedoen, D. Brund
in ’t laatst van dit jaar als eerste vaste
Predikant (alzoo 'er D. Rogier Henriks-
zoon, en D. Heurnius, maar voor een

tyd waren) op ’t eiland Honimoa gelegt.

E ZAAKEN

Ook zette zyn Ed. de Orangkaja ’s zeer
sterk aan, dat zy hunne vrouwen en
kinderen neerstig zouden doen ter Kerk

gaan, gaande hen met een goed voor-
beeld voor

Zyn Ed. bezogt ook zelf in perzoon
de dorpen in het gebergte met twee
Predikanten, zoo om zelfs kennis van
den staat van de Kerken en Schoolen te
nemen, als ook om aan de Inlanders te
toonen , dat hem de Godsdienst, en
deszelfs welstand , ter herte ging; dat
ook merkelyk diende, om de Predikan-
ten meer lust, als te voren, in hunnen

dienst te doen krygen, alzoo zyn Ed.
nu zelf zien kon, wat de dienst van een
Predikant daar al medebragt, en hoe
veel werk ’er aan vast was, om het wel

te doen.
In’t jaar 1648. vertrok D. Pontkasen

van hier na Batavia, hebbende het zoo

gemaakt, dat men zyn ergerlyk gedrag
zelf in Holland reeds wist.

In dit zelve jaar wierd, door last van
den voornoemden Heer Landvoogd, een
afvallig Christen, op Ihamahoe gevat
zynde, ons door Madjira overgeleverd,
en over zyne zeer Godslasterlyke woor-
den , tegen de Heere Jezus Christus uit-
gebraakt, verbrand.

Ook leefden de Christenen en Mooren

op Siri-Sorri zeer slordig, want de
Christenen hielden Byzitten, op zyn
Moorsch, en hunne Wyven liepen weër
by de Mooren; waar tegen vooreerst
niet anders te doen viel, dan die gene,
die men betrappen kon, streng te
straffen.

In dit jaar nam de Heer Vlaming OI
de Hongi togt na Ceram ook D. Brunc
mede, om te zien, hoe het daar metde

Christenen stond, en welke dorpen ver
der tot ons wilden overkomen

Die van Amahey vorderden nog rede-
lyk; dog die van Elipapoetch en Sep-
hadden nog geen genegenheit tot het
Christendom.

In dit zelve jaar wierden in Holland,
door den yver van de Heer Pieter de Car
pentier, gewezen opper-Landvoogd var
Indiën, en toen Bewindhebber der Oost-
Indische Maatschappy ter Kamer Am

sterdam, de Euangeliën (van welke de
Heer Albert Ruil, Mattheus en Marcus,
en de Heer Johan van Hasel, gewezen
bestierder van Patani, Lucas en Joannes,
overgezet hadden) en de Handelingen der
Apostelen , door D. Heurnius vertaald,
( waar by eenige Lofzangen en Gebeden
zyn) gelyk kort daar na, of in dat
zelve jaar ook de vyftig Psalmen, door
den zelven Heer van Hasel, en de hon-
derd andere door H. Heurnius vertaald,

en de veertien Predikatien van D. Wil-
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1648. tens, na dat zy alledoor D. Heurnius eerst De bedienden van den Koning van

overzien, en verbeterd waren, tot Amster- Ternate, nu en dan in Amboina komen-
dam, by Paulus Matthyszoon gedrukt. de, en jaloers, dat 'er op Ceram deze en

Op Caybobo aarselden zy weer sterk, gene dorpen om het Christendom ver-
hangende gelyk bevorens, al weder zogten, schaamden zich niet den wak-
hun ouden Duivels-dienst aan, en het keren Heer Landvoogd, de Vlaming,
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

werden.a ’s, en honderd voor den gemeenen
man, die zich weër tot den Duivels- 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 toe gedwongen; maar wat de HeidenenHolali-
Holalihoe, op ’t eiland Oma, om Chri- betrof, die dezen Koning, nog geenhoe ver¬

zoek sten te werden, zeggende, dat zy, ze- van zyne voorzaaten in eenige verbonden
christen dert de tyden der Portugeezen nog eenige ons verboden, of uitgezonderd hadden,

te wer- geheugenis daar af hadden, waarop hen van ze niet te mogen bekeeren, warenden.
naderhand een Schoolmeester toegezon- die Christen geworden, het was alleen
den is. op hun verzock geschied.

In’t jaar 1649. ging D. Brund ook Die van Amahey verzogten den HeerD. Brund
met eenige Ouderlingen na het dorp de Vlaming nu weder zeer ernstig om hetroeid de

Afgoder Soya in ’t gebergte, en verbrandde het Christendom. Zyn Ed. prees hunnen
op Soya aloude offerhuisje, daar in die van Soya yver, verblyd zynde, dat hy, by zyn
uit.

tot dien tyd toe hunne Afgoden, aanwezen aldaar van Meester Franciscoen

Duivels gediend hadden; ook kapte Mole (oorspronkelyk van Nova Guinea,hy

het Bamboes-bosch daar omtrent, en naderhand lange jaaren opper-Meeal

mede tot dien dienst gediend hebbende ster op Honimoa, en eindelyk nog
om, en nam de beroemde Martavaan. 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

werden.Soya met een van die Bamboes-houtiens
Den 9den December verzogten die vandaar maar cens inroerde, na dat hy een

Elipapoetch ernslig om het Christendom,witten Haan aan zynen God geofferd had,
er dan aanstonds sterke regen op volgde; en ten dien einde ook van een Mecster
dienende dit al weder tot een klaar be- voorzien te werden, waar op hen een

Predikant, en Meester, door den Heerwys, hoe slecht het nu, na byna een
halve eeuw arbeidens , nog met deze Landvoogd toegezegt, dog te gelyk ook

Ambonsche naam-Christenen, die nog belast wierd, zich daar wel op te beden-
volslage Heidenen waren, stond. Een ken; dog zy bleven by hun verzoek vol-
zaak, waar over men zich niet te ver- harden.

wonderen heeft, alzoo in zoo grooten In’t jaar 1650. is D. Brund van Bata-

Ocgsl tot nog toe te weinig arbeiders via weer hier gekomen, dog zyn Eerw
gebruikt waren. is niet lang daar na komen te overlyden;

Ook vertrok deze Heer Brund in 't een groote slag voor ’t ChristendomLn
laatst van dit jaar voor een springtogt na alhier, alzoo zyn Eerw. een zeer Taal-

voor een

Batavia, waar hy den yden Octoberspring. kundig en yverig man was, die zeer
togt na met eenige Maleitsche Vraag- en Gebe¬ veel lof door ’t werk van zyne bediening,
Batavia. den-boekskens, door hem en D. Heur- 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
van den Ambonschen Kerkenraad, dat aanhaalen , dat Jan Pays , weleer Ge-
die mogten nagezien, na ’t vaderland heimschryver van den Landraad geweest,
gezonden, en daar gedrukt werden. en door al te groote Staats-zucht tot
Men stond zyn Eerwaardens verzoek toe, Orangkaja, of Hhoekom van Hative
men verkoos D. Roman, om die schriften verheven, dog wel eer in de kennis van
na te zien, en men vond den 22sten No- de gronden onzes Geloofs zoo verre ge-
vember goed zyn Eerw. aan te zeggen, vorderd geweest, dat hy menigmaal als
dat het in ’t toekomende niet noodig Proponent (byna de eenigste uit de Am-
was 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 vader- gronden varen liet, en zyne groote ver-
land zenden konden. kregene kennis en gaven met voeten trad,
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maar ook zelf zooverre nu vervallen was,
dat men klare blyken had, waar by hy
toonde Moorsch in zyn hert te zyn
(gelyk hy nu en dan ’s avonds ook wel
met een Tulbant om ’t hoofd liep en

voorgenomen te hebben alle de Hollan-
ders omhals te brengen, of te verdryven,
en zich zelven tot Koning van Amboina

of een deel des zelfs, op te werpen;
waar over hy ook (gelyk wy reeds ge-
toond hebben) gestraft is.

In dit jaar quamen ’er al weder klagten
in over die van Caybobo, en hare ver-
agtering, en verflaauwing in den Gods¬
dienst. Men beschuldigde hen, dat zeker
Hatan, of Duivels-Priester weer vyf
Orangkaja’s verleid, en bewogen had,

om hun kinderen uit de School te ne-
men, en in hun Duivels-huis te be¬
stellen.

De Heer de Vlaming zond 'er ten eer-
sten eenige Soldaaten na toe; maar zoo

als die Priester hen aankomen zag, stak
hy zynen Marel, of Tempel, zelf in
brand, maakte een groot geschreeuw
en vlugtte met de kinderen in het bosch;

dog men nam twee van de voornaamste
Orangkaja ’s zoo lang gevangen, ter tyd
toe dat die kinderen weer voor den dag
gekomen waren.

In dezen tyd schonk Koning Man-
darsjah al de Christen-dorpen, onder zyn
gebied op Ceram staande , aan de E.
Maatschappy.

Ook is D. Henrik Hartong in dit jaar
hier als Predikant gekomen.

In ’t jaar 1651, quam hier ook D. Pe¬
trus Appeldoorn; dog D. Pontanus vertrok
na Batavia. Of deze laatste Heer Taal-
kundig geweest zy, blykt my nergens,
hoewel ’t egter waarschynelyk is, alzoo
zyn Eerw. hier vyf jaaren gestaan had.

In dit jaar zyn zeer veel moorderyen

door den opstand van Kimelaha Madjira
aangerecht, en verviel het Christendom
op Caybobo meer, dan te voren, ja de
Heidenen aldaar dwongen de Christenen
mede in het gebergte te vlugten, jagen-
de hunne Schoolmeester weg; dog de
onzen hebben dit dorp in July uit wraak

verbrand; waar tegen de Mooren weer

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,
gehandeld hadden.

Den eden November leverde de Po-

lityque Commissaris op Batavia een Am-
bonschen brief over in vergadering
waar uit bleek, dat D. Hartong met

D. Appeldoorn een groot geschil over de
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Erf-zonde hadden, over ’t welke zy het
oordeel van dien Kerkenraad verzogten;

vaar op den 1oden January daar aan
gevoelen van D. Appeldoorn verwor-t

ven is.

In’t jaar 1652. quamen hier D. Phi-
lippus de Vriese, en D. Daniel Brouwerius,
ils Predikanten; dog D. Appeldoorn ging
buiten dienst na Batavia op.

In dit jaar wierd Caybobo weder door
de onzen in brand gestoken; dog al deze
noejelykheden des oorlogs veragterden
de zaaken van den Godedienst niet wei-

nig. Aan ’t Kasteel ging alles doorde

goede voorzorge van den oeer de Vlaming
nog redelyk; ook cing hy hen allen mer
een zeer goed voorbeeld voor, belastende

alle zyne mindere bedienden dat te vol-

gen, en yverig niet alleen ’s Sondags in
de Kerk te komen; maar ook de Gebe¬

den-stonden by te woonen, over welk
laatste, door een Kapitein verzuimd, en
alwillens nagelaten, hy den zelven, om

de schrik in de mindere te brengen, na
Batavia opzond.

In ’t jaar 1653 quam D. Jacobus Ro-
jerius hier als Predikant.

In dit zel-e jaar plaatste de Heer de
Vlaming de Christenen van Caybobo,
om hen tegen Madjira ’s aanslagen te
dekken, op Loehoe. Ook verzogten
die van Siri-Sorri , op Honimoa, nu
mede om Christen te werden.

In dit jaar wierd Jan Pays, van wien

wy te voren spraken, als een Landver-

rader, en valsch Christen, onthalst en
gevierendeeld

In October wierpen honderd Mooren
van Nollot, op Honimoa, ook hunne
Tulbanden met veel veragting tegen de
grond, verbrandden de zelve, en ver-

zogten in de gronden van onzen Gods-

dienst onderricht te werden.
In ’t einde van dit jaar vertrok D

Har tong van hier na Batavia, alwaar hy
den 1oden November een zeer onnoozel
verslag van den staat der Kerken en
Schoolen van Amboina dede.

In’t jaar 1654. in February verzogten
sie van Roemakay, en Coeor, dorpen
op Ceram, aan den Heer de Vlaming,
sie voor een spring-rogt eens na de
Uliassers gegaan was, om Christen te
werden, gelyk alreede zommige van
Wattelette en Hattela, dorpen van lha-
nahoe, Gechristend, en onder Siri-
Sorri gesteken waren; dat egter meer
uit liefde om hunne landen weder te
krygen, dan wel uit zugt tot onzen
Godsdienst, gedaan was

In dit jaar quam ook D. Remetus Rin¬
gius als Predikant hier; dog D. Brouwe-
rius wierd in Juny door de Heer de

Vlaming na Batavia (daar zyn Eerw
den
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VAN DEN GO
den zisten van die maand in de vergade-
ring verscheen) opgezonden, wegens
dat hy geweigerd had na Banda te
gaan

Het schynd, dat D. Roman, Predi-
kant op Batavia, van daar een overzet-

ting van den Catechismus in 't Maleitsch

na Amboina gezonden had, om die al-
daar te overzien, welke zy (zoo den
pden November blykt) te rug bequamen
dog die van Amboina zeiden, dat zy het
by die van D. Dankaarts zouden houden.
waarschynelyk om dat dit Maleitsch van
D. Roman wat te hoog, en in Amboina
zoo verstaanbaar niet, als wel dat van
D. Dankaarts, geweest is.

In’t einde van dit jaar was de Krank-

bezoeker, Jeremias Hamel, ook uit Am-
boina vertrokken, en den 16den No-

vember op Batavia in Kerkenrade ver-
schenen.

In ’t jaar 1655. vertrok D. Rogerius in
Mai van hier, ziek zynde, met belofte
van, zoo hy beter wierd, hier weder te
komen; en in dit jaar schreven haar
Edelheden van Batavia herwaards, dat
de Predikanten zich voortaan na de be-

veelen harer Edelheden stipt gedragen
of dat zy anders aanstonds na ’t Vader-
land vertrekken moesten

In dit jaar wierd D. de Vriese op Ho-
nimoa gelegt , daar zyn Eerw. pas een
aar daar na den 6den January in ’t jaar
1656. stierf.

In dit zelve jaar quamen hier twee
Prcdikanten, D. Petrus Ongena, en D
Fredericus Abbema; dog de eerste stierf
dit jaar, en de laatste vertrok na een

maand verblyf na Ternate. Men wil
dat dit vooral wegens een geschil, dat
hy met D. Ringius had, die van de Heer
de Vlaming zeer bemind wierd, geschied

zy, om dat D. Abbema, op zekeren tyd
een Hebreeuwschen Bybel in ’t huis van

D. Ringius (dic in ’t Vaderland een
Schoenmaker geweest was) vindende
zeer veragtelyk tegen hem zeide : Ampt-
genoot, 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
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

Batavia te gaan. Men verzogt zyn
hicrEerw. hier te blyven, alzoo hy
Hyongemeenen dienst doen konde

beloofde het dierhalven; dog ziende, dat
hy nu en dan ziek wierd, vertrol hy

nog dit jaar na Batavia.
Den 1oden January dezes jaars wierd

hier een aanzienelyk gericht geoeffend
over een groote Afgodery, door de

III. DEEL.
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Christenen van Way gepleegt met eer
grooten houten Afgod, Boetop Oelisiwa,
dat is, de Mannelykheit der Oelisiwa 's
genaamd, en met den Priapus der ouden
gehecl en al overeenkomende.

Zy hadden den zelven tot nog toe,
op een zeer verborgene plaats, in het
dichtste van de bosschen, op hun hoog
gebergte, gediend, om daar door, zoo

zy voorgaven, te bewerken, dat hunne

vrouwen vrugtbaar mogten zyn.
Eene Bakker Besi, Hoofd van dit

dorp, en nog dertien andere voorname
lieden, hier aan schuldig, wierden ver-

wezen, om van alle ampten beroofd, en
door al de Schooljongens van het Stad-

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 ver-
brand was. Voorts wierden zy voor hun
leven na ’t eiland Rosingeyn, in Banda,
gebannen, pronkende op hun borst met
een brief, waar op deze woorden ston-
den : Dit zyn Afgoden-dienaars.

In dit jaar wierden den 9den April
achtendertig Macassaren, die vrywillig
hier gebleven waren, en verzogt hadden
Christen te werden, gedoopt, over wel-
ke de Heer de Vlamins nevens ver-
scheide aanzienelyke Hollandsche bedien-
den, als Doop-vaders, en Getuigen
stonden. Ook wierden hen maandelyks

twee Ryxdaalders, en veertig ponden
Ryst toegelegt, en een woonplaats in
'’t Suiden van de stad, aan ’t einde van
de Olifants-straat aangewezen , ’t geen
na hen nog het Macassaarsch quartier
genaamd werd.

dit jaar zyn ook verscheide Mooren
van Hoewamohel aan den Roodenberg
gelegt, die naderhand allenskens Christen
geworden zyn.

In’t jaar 1657. quamen hier D. D.
Daniel Brouwerius, en Joannes Burun

(van zommige ook Burenus genaamd
om hier als Predikanten te leggen.

Den yden February belastten haar Edel¬
heden , dat de buiten-voordeelen, door
de Heer de Vlaming aan de Predikanten
wegens de moejelykheden by 't bezoeker
der buiten-Kerken toegelegt by die
genen alleen , die de Maleitsche Taal
leerden, en die de buiten-Kerken bezog-
ten; maar by geen andere Predikanter
zouden werden getrokken.

Dit voordeel nu bestaat alleen in het
trekken van twee Lasten Ryst, die, na
gissing, ieder dertig Ryxdaalders, op
zyn meeste, weerdig zyn. Een voor-
deel, dat in zich zelven niet naamweer-
dig is, alzoo een Predikant veel meer
onkosten op zulk een Kerk-bezoeking
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later tyd in’t jaar 1668, en in ’t jaarheeft, als dit voordeel uitmaken of op-
1687. gedrukt, en ’t voornaamste nutbrengen kan.
werk voor die van Amboina, en andereOok vernieuwden haar Edelheden we-
Kerken, geweest is.der vry scherp die order, by haar in ’t jaar

Ook was in dat zelve jaar D. Burum1655 gegeven, dat men de Predikanten,
puiten dienst mede na Batavia, wegensdie hunne bevelen niet stipt wilden op-

eigen halsterrigheit (waar over hy leed-volgen, of zich maar ergens tegen aan¬
wezen betoond had) vertrokken. Eenkantten, ten eersten opzenden zou, om
zaak, die haar Edelheden ook zeer qua-ze na ’t Vaderland te laten vertrekken.

lyk opnamen.Met een woord egter zal ik 'er by-
Men had in dit jaar 1658. hier ookvoegen, dat men zich te binnen brengen

D. Joannes Broughron wel bekomen;moet, dat 'er toen een Heer (die men
maar ook D. Ringius , den roden No-zei een Jesuit geweest te zyn) te weten,
vember, gelyk ook den ProponentJohan Maatzuiker, aan het roer van de
Joannes van der Wee in dit jaar, gestor-Hooge Regeering zat, en dat dierhalven
ven, verloren; waar door die van Am-zulk een scherp bevel hem veel beter
boina genoodzaakt wierden den 11dendan wel eenig ander recht Hervormden
November na Banda om den Taalkundi-opper-Landvoogd voegde.
gen D. Spiljardus te verzoeken, die ookOok gaven haar Edelheden nu last,
nog in dit zelve jaar in December, hoe¬dat nog de opzienders der Schoolen,
wel met veel ongenoegen van den Ker-nog de Predikanten verandering nog
kenraad van Banda, hier gekomen isnieuwigheden zouden invoeren , alzoo

opBroughron was dit jaar ookD.die teedere verstanden, daar door meer
'tHonimoa, om te beter, en te eer,ontroerd dan gesticht wierden.

Maleitsch te leeren, gelegt. Ook wasDit laatste was wel een heerlyk bevel,
D. Joannes  Warmeloo hier weër uitwas het maar altyd gevolgd, maar in de
Banda gekomen, om ’er te blyven.volgende tyden gaven de Overheden, die

Een schoone eerst opgerichte Kerkhet toen weër anders begrepen (hoewel
geraakte hier door een zware brand wegzy het zoo wel niet verstonden, als deze

In dit zelve jaar vonden haar Edelhe-weer geheel anderen last, makende geen
den goed, by hun schryvens van denzwarigheit, om den teederen Inlander
15den November, te belasten, dat deen een geheel volk, ja zoo veel volken
Predikanten de Kerk- en School-bezoe¬een geheele nieuwe Taal op te dringen,
kingen, zonder ophouden, en zoo dik-die zy zelf niet verstonden, en die hen
wils, als het de gelegenheit toelietmaar een Predikant wysmaakte de rechte
moesten waarnemen, en dat de HeerTaal van vrugt voor hen te zyn, daar
Landvoogd hen daar toe houden moestmen niets erger bedenken kon, om hen
alzoo dat het voornaamste van hun dienstalle lust tot onzen Godsdienst te bene-

men, alzoo zy egter traag genoeg var was, en zy daar voor hunne besolding
trokken. De Commissaris Politycczich zelven zyn, om die in een Taal
de Heer van Voorst, maakte den adendie zy reeds verstaan, waar te nemen;
December ook bekend , dat de Heerenzynde het zeker, dat alle veranderingen,
Zeventhienen belast hadden, dat de ver-hoe kleen ook, nadeelig voor den Inlan-
zending der Predikanten aan de Regee-der zyn, en ’t werk te rug zetten.
ring gelaten zou werden, zonder dat deIn ’t laatst van dit jaar verzogten die
Kerkenraden zich daar mede zoudenvan Amboina, toen met hun drien hier

zynde, om nog vier Predikanten. Dit hebben te bemoejen.

begon wat beter te gelyken, om vrugi Ook schreven haar Edelheden, uit last
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

In ’t laatst van’t jaar 1658. vertrok kingen tot nog toe getrokken hadden,
D. Brouwerius van hier met een zeer af, oordeelende dat zy verplicht waren
loffelyke getuigenis van zyn deugden dit voor hunne besolding, en rantzoen
Godvrugtigheit, en geleerdheit na Ba- al mede waar te nemen; dog men ont-
tavia, 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, maande-

lyks door de Predikanten voor een jon-daar had konnen houden, zoo gemakke-
lyk liet slippen. gen, of leerling uit de Inlanders, genoten.

Deze D. Brouwerius heeft het Nieuwe Zoo dat het de Heeren dit jaar gewel-
dig op de Predikanten hier verzien had¬Testament en Genesis naderhand in 't
den, zonder dat ik merken kan, waarlaag Maleitsch overgezet, ’t geen in de
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gelaten waren. Zy klaagden ook zeer1658. over zy dit eenigzins verdienden: want
over het ergerlyk leven van D. Brougbron,dat zy verplicht waren de bezoekingen
den welken zy al voor vier maandentender buiten-Kerken en Schoolen ,
hadden moeten buiten dienst stellen, gehunnen kosten, voor hunne besolding te
lyk de Heer Landvoogd hem ook zyndoen, was een groote misslag van die
soldye zedert onthouden had, in welkenHeeren, alzoo geen Predikanten in 't
staat hy nog was; zoo dat zy nu hierVaderland eenige buiten-diensten (hoe
D. Burum en Spiljardus nog hadden ;naby ook) waarnemen, of zy werden
welke eerste in 't Maleitsch fraai toenam.daar voor byzonder betaalt, om dat, als zy

Waar D. Warmeloo toen was, wetebyzondere moeite, en byzondere kosten.
ik niet uit te vinden, dan dat zyn Eerw.genoodzaakt zyn te doen, die immers in
naderhand, in’t jaar 1662. van hierredelykheit, zoo ook hier, behooren
na Macassar vertrokken, aldaar overle-byzonder betaald te werden.
den is.Wat kosten nu een Predikant, als hy

D. Spiljardus was dit jaar (dit is dena buiten , of op t gebergte, de Ker-
eerste maal, dat my die zware togt enken en Schoolen bezoeken gaat, te doen

post van bezwaring voor de Predikantenheeft, zullen wy naderhand op zyn plaats
en Kerk van Amboina voorkomt, natoonen.
Ternate geweest, om de Kerken enIn’t jaar 1659. is D. Burum wederD. Surum
Schooïen aldaar te bezoeken , dat zyhier van Batavia gekomenweèrhier.

Over ’t schryven der Broederen van vreesden , dat na dezen van hier wel

meer geschieden mogt, alzoo de ge-Batavia wegens zulk een loffelyke ge-
meinte daar kleen, en het zommige by-tuigenis, aan D. Brouwerius gegeven,

VCr- na niet weerdig scheen ’er een Predikantstond de Ambonsche Kerkenraad
te leggen; hoewel dat geheel mis was.steld, alzoo niemand van die genen, die
Ook was zyn Eerw. dit jaar weer hierleefden, hem die gegeven had.
gekomen.Zy hadden van zyn Eerw. niet na zyn

D. Spiljardus had ook zeker kleenzin, maar na hun geweten getuigd, dog
Vraagboekjen, in’t jaar 1620. door dezy gisten, dat hy die van den overleden
Synodus van Goes ingesteld, kort enD. Ringius in ’t byzonder bekomen moest

klaar in’t laag Maleitsch overgezet, hethebben, alzoo die in zyn leven nu en
welk zy nu nevens verscheide Psalmen,dan wel gezeyt had: Laat ons hem maar
en oude Maleitsche Gezangen na Bataviaeen goede getuigenis geven : want anders
zonden , met verzoek , dat de zelveraken wy bei niet quyt. Ook hadden zy
mogten gedrukt werden; waar by zyin ’t eerst al wat in hun vermogen was,
ook voegden de verwerring der Mohham-gedaan, om de twee vertrokkene te hou
medaansche Godsdienst, door D. Spil-den, gelyk D. Burum zelf had moeten

jardus uit het Latyn in het Duitsch enbekennen.
Maleitsch overgezet.In dit jaar schreef de Batavische’t Getal

Ook verzogten zy nu nog twee of drieKerkenraad aan deze, dat het getal vander Pre

Predikanten, en daar beneven de noodi-dikanten zesendertig Predikanten, die men bevo¬
naIndien ge Kerk- en School-behoeften, te we-rens in gansch Indien had, op vierent win-

ten, twee Bybels in Folio, drie hon-tig, door schaarsheit, verminderd was.
derd Psalm-boeken, twaalf groote dito,Den zosten September dezes jaars schre

twee honderd Catechismen, Papier enven die van Amboina na Batavia, dat 'er
Pennen.wel honderd vyftig volwassene gedoopt,

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 Pre-
dikatién , te hoog bevonden. De Heer Cos, en de Heer Hustaart wakkere Voester-
heeren 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 op-
gericht. 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
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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 Predi-
kant. 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.

D. Burum was, volgens bevel harerN’t jaar 1660, den r3den January,
Edelheden, na Ternate gezonden om diequam hier D. Cornelius Jansonius,
Kerken te bezoeken, daar zyn Eerw ,die ten eersten op Honimoa gelegd
was D. Jansonius niet overleden, zouwierd; dog hy stierf daar dit zelve
gebleven hebben, alzoo ’t veel beterjaar in November.
was, dat daar een Predikant vast bleef-Den 23sten January had men besloten
Hy quam onverrichter zake te rug ;geen andere, dan onderwezene Heidenen,
dog men zond zyn Eerw. ’er weër nate doopen. Met D. Broughron stonden
toe in July.de zaaken nog, als te voren, die ook in

Zy verzogten zeer om Maleitsche enJuny buiten dienst van hier vertrok.
niet om Duitsche boeken, en in dat jaarDen zosten September schreven zy,
nog om vier of vyf Predikanten, alzoodat eenige honderden op belydenis ge-
de dienst hier zwaar was, de Kerk- endoopt, en ten Avondmaal toegelaten,
School-bezoekingen in ’t gebergte, enen dat alle de Ledematen in geheel Am-

moejelyk, en daar toe jonge,elders,boina omtrent duizend in getal waren.
sterke, Taalkundige mannen van noodenZy verzogten ook om Maleitsche boe¬
waren. Dit verzogten zy te meer, al-ken, alzoo de Inlanders het Duitsch niet
zoo D. Burum op zyn cigen verzoek inkonden leeren. Zy moesten in ’t noodi¬
Ternate gebleven was,gen een Tolk in 't Ambonsch by zich

Die van Batavia prezen D. Spiljardu,hebben, of, dat zy anders niet konden
over zyne neerstigheit, dog waren vante recht geraaken. Zy maanden egter
oordeel , dat men met het drukken,de Meesters ernstig aan, om de Maleit-
vooral van zyne Verwerring der Mobbam¬sche Taal in te voeren.
medaansche Godsdienst, niet te haastipDit jaar ging D. Spiljardus de Terna-
zyn moest, alzoo ’er in Duitschland eentaansche Kerken en Schoolen weder be-
boek van Joannes Andree, Confusio sectæzoeken, en quam in’t laatste van’t jaar
Mobbammedane genaamd, met kennis endaar aan eerst weer hier.

goedvinden van de Heer Voetius uitge-Van Batavia waren in’t jaar 1661,
komen was.den 13den Maart ook hier gekomen

D. Broughron zou van daar door haarD. Walrand uit Zeeland, en D. Francois
Edelheden na Banda gezonden werden.Caron van Firando, van de Classis van

D. Spiljardus, in’t laatst van ’t jaarAmsterdam gezonden, welke eerste op
weer hier gekomen zynde, zou den MaHonimoa, en de laatste aan ’t Kasteel
leitschen dienst alomme hier waarnemen,geplaatst wierd. Ook verscheen hier
tor dat de andere broeders in staat zoudenden 6den Maart Tiberius Pelletier, die in

zyn, predikende de laatste ondertusschenSeptember Krankbezoeker wierd.
’s Son-
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Men gaf mede den 28sten December,’s Sondags tweemaal in het Duitsch.
in ’t jaar 1661, een heerlyke KerkelykeOol bleek my uit een Kerkelyk geschrift
getuigenis aan den Heer Landvoogdvan den Ssten Augusty dezes jaars dat
Hustaart, waarin zyn Ed. als een God-D. Spiljardus de elf laatste Propheten,
vrugtig vredelievend, en yverig Voester-en D. Brouwerius den Propheet Hoseas
heer van de Kerk, als een voorstanderovergezet had, hoewel ik daar noit iets van
van den Godsdienst, en als een vriendgezien, nog verder daar af gehoord hebbe.
der Predikanten, zeer geprezen wierd.Die van Banda zonden dit jaar den

Ook schreef de Kerkenraad in 't by-zosten July aan die van Amboina eenige
zonder aan den Heer opper-LandvoogdPredilatien, in de Maleitsche Taal door
Maatzuiker maakten zyn Edelheid deD. Molanus aldaar opgesteld, en door
dagelyks toenemende en bloejende staatGabriel Nacke, wel eer Krankbezoeker,
dezer Kerke bekend , verzogten zynen door een Inlandsch Schoolmeester.
Edelheid dierhalven voor zulk een grootenagezien, en goedgekeurd; verzoekende
gemeinte om nog vier of vyf welgeoef-dat zy de zelve, als ool eenige Psalmen
fende Predikanten.in rym , door eenige Broeders in Am-

In dit jaar klaagden haar Edelhedenboina geliefden te laten overzien ; dat door

over de Predikanten van Amboina, datde Heer Ru-iphins Hoofd op Hila,

zy zich zelven te veel magt aanmaPhilip du Prcc, Meester Thomes Rodrigos,
tigden.eenen Henril. Warelz, en meer andere

In’t jaar 1662. schreven die van Ba-geschied is.
tavia aan die van Amboina, dat zy haarHier op gaven die van Amboina den
Eerw, als nog raadden by de vorige ge-17den Seprember tot antwoord ,, dat
voone Formulieren te blyven, verzoe-eenige recelyk in de Maleitsche Taal

r

kende, dat D. Spiljardus, nu veel verder,geoeffende mannen die Predikatiën na-
dan wel bevorens, in de Maleitsche Taagezien, die goed, rechtzinnig, klaar en
gekomen, zyn bockje nog eens geliefdeduidelyk, dog voor den gemeenen man wat
na te zien.zwaar en te hoog Maleits om het te ver-

Matthys Janszen , van Dordrecht,staan bevonden hadden; mogende wel
Krankbezoeker op ’t schip de Walvisch,lyden, dat die de gemeinte voorgelezen,
quam in April hier leggen.inaar wenschende, dat zy nog wat dui-

Dit jaar quam ook hier D. D. Joannesdelyker opgesteld wierden.
van de Sweerden en Godefridus van Aken¬Een 2esten September schreven die
dam, van ’t Classis van Walcheren, envan Ambon aan de Chrisselyke Synodus
van Hoorn, uitgezonden, van de welkevan Noord-Holland, en gaven haar Eerw
de eerste aan ’t Kasteel, en de laatste inkennis van het toevloejen van veel Hei-
April op ’t eiland Oma wierd geplaatstdenen tot den schoot der Kerke, van de
’t geen by ’t lot zoo gevallen was, zoowelke niet alleen velen gedoopt, maar
dat hier nu vyf Predikanten, drie Taal-ook velen ten Avondmaal toegelaten
kundige, en zy in staat waren, om hierwierden; dog zy klaagden zeer over ge-
te zamen veel vrugt te doen.brck van boeken, en vooral van de ge-

Zy bragten hier ook de twee Krank-meene bekende, te weten, de Cate-
bezoekers Arnold Bertrand, en Joanneschismen en Aldegonde van D. Dankaarts,
de Graaf, van welke de eerste aan ’t Ka-en de Predikkatién van D. Wiltens, alzoo
steel, en de laatste op Noessa Laoetde Schoolen daar af geheel onvoorzien
gelegt was. Ook oeffende de Graaf zichwaren.

onder D. Walrand in ’t proponeren ,y schryvens in die zelve maand na
verwonderd zynde, dat de BatavischeBatavia prezen zy den Heer Landvoogd
Broeders hem niet zoo wel, als den an-Cos zeer, als cen groot yveraar en bevor-
deren, hen aanbevolen hadden, alzoo hyderaar in het voortplanten der Christely-
loffelyke getuigenissen van zyne studienke Godsdienst, gelyk zyn Ed. ook zorg
onder D. Vogelzang medegebragt had.gedragen had, dat het bezoeken der

Men klaagde van hier weer zeer sterkbuiten-Kerken op ’t gebergte voortaan
over gebrek van Maleitsche School-gemakkelyker, en niet meer te voet,
boeken. Men had geen eenen Cate-maar te peerd, en aldus meermalen, ge
chismus, of Aldegonde meer, en die tesch-den zoude.
vergeefs op hun schryvens verwagt, waarZ verzogten ook wederom, dat het
door de Schoolen vervielen.overoret Vragebockje van D. Spiljardus

In dit jaar schynt D.  Warmeloo uitdat al over vier jaaren door D.  War-
Banda weër hier gekomen, en met D.mieloo overzien en verbeterd was) van
Burum (die uit Ternate overquam ) vanhaar Eer mede nagezien, en dan, tot

hier na Macassar vertrokken te zyn, al-dienst van deze gemeinte gedrukt mogt
waar de eerste quam te sterven.werden, alzoo het maar na hare goed-

keuring wachtte.
OokH 3
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D. Spiljardus dit jaar in Juny van hier naOok oitsingen die van Amboina schrys
Batavia buiten dienst te vertrekken, envens van de Classis van Amsterdam, wel-
verscheen den pden July daar in de verga¬ke in ’t laatste van dit jaar weder ant
dering, gelyk de Krankbezoeker Ber-woord toezonden, met bericht van de
trand daar den 24sten September quam.bloejende staat dezer Kerken, nu met

In’t jaar 1664. Wierd D. van Aken-vyf Taalkundige Predikanten, te weten
dam van Batavia door haar EdelhedenD. D. Spiljardus, Walrand, Caron, van
zonder de Batavische Kerkenraad ’erde Sweerden, en van Akendam, voorzien,
eenige kennis van te geven) belast nadie om de drie maanden by beurten de
Ternate ( waar na toe zyn Eerw. ookKerken en Schoolen in het gebergte be
vertrok) te gaan; dog hier was weërzogten, om door hunnen yver en meer-
van Batavia D. Simon de Buck, door destigheit den tragen Inlander meer en
Classis van Rotterdam gezonden, geko-meer op te wekken, alzoo de Schoolen
men, en aan het Kasteel geplaatst.door gebrek van noodige boeken, die

Den zasten Maart wierd als Ouderlingzy van Batavia wel eischten, maar niet
op Honimoa Francisco Mole, Pati vankregen, grootelyks vervielen, en de kin-
Siri-Sorri, gekoren, een man die daardercn sterk verliepen.
lang opper-Meester geweest wasIn de maand van July quamen ’er varn

D. vanD. van de Sweerden wierd in JanuaryNoessa Laoet slegte getuigenissen van
de Sweervolgens eenparig besluit van den Kerken-den Krankbezoeker de Graaf, als dat
den op

raad en van de Regering, alzoo zyrhy zyn anpt en verdere studie traag Honi-

Eerw. nu zeer Taalkundig was, in de moa-waarnam

plaats van D. Walrand, op HonimoaHaar Edelheden vonden ook goed, by
geplaatst. Zyn Eerw weigerde dit inschryvens van den z6sten January dezes
’t eerste, verzoekende na Batavia te ver-jaars het bovengemeld afgeschreven bui-
trekken; dog nam het uit Politycqueten-voordeel , aan de Predikanten, die
redenen, en andere inzigten, egter dende buiten-Kerken bezochten, en in 't
roden aan, hoewel hy daar na weer allesMaleitsch predikten, voor hunne bui-
verwierp.ten-gemeene diensten weer toe te staan.

D. SibeD. Petrus Sibelius, na Banda van BaOok oordeelden haar Edelheden by haar
liushier.tavia gezonden; dog door schipbreuk inschryvens van den 2osten November

het Catechizeeren onder den Inlander Ternate (alwaar zyn Eerw. den dienst tot
de komst van D. van Akendam waarge-van vecl meer vrugt, dan het Prediken;
nomen had; en daar na hier gekomen,voegende hier by, dat de Mooren van
was in April met de Heer LandvoogdAjer Sakoela (by de Laha) indien zy
van Dam, hier wegens de dood van deoeen Christenen wilden werden, van
Heer Landvoogd Cos in February ver-daar op een andere plaats moesten werden
schenen, lam na Banda vertrokken.gelegt

Mocje¬Den 12den December wierd 'er ook In November bleek, dat D. van den
lykliedeneen Duitsche School, onder den School¬ Sweerden niet weinig met den Kerken-
met D.

meester en Ziekentrooster Bertrand op- raad overhoop lag, in zoo verre dat de
van den

zelve hem naderhand als geen lid meerSveer-gericht.
den.In’t jaar 1663, is de wakkere en zeer erkennen wilden, alzoo zyn Eerw, niet

Taalkundige D. Walrand in November na Honimoa had willen gaan.
t Schipoverleden, dat een groote slag voor de Die van Batavia, verstaan hebbende
de Wal-

'tKerk van Amboina was, waar by nog dat de Kerkenraad van Amboina in
viscl ver-

een 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
maar ook zoo buitensporig met andere de Walvisch mede zou t'zoek geraakt
buiten ’s huis geleefd hadde, dat men zyn
hem, na verscheide vergeefsche verma In dit jaar hadden die van Amboina
ningen, geheel en al van zyn dienst had wel een redelyk getal van boeken, dog
moeten afzetten, dat al den 28sten Fe- in verre na zoo veel ’er niet bekomen
bruary geschied was, waar van zy egter als zy ’er den 12den September in’t jaar
geen kennis ter wereld na Batavia (gelyk 1662. al verzogt hadden.
behoorde ) gegeven 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-

1666.
verbeterd, en dan, even als de Propo- geven hebbende, overleden is.Ook D. de
nent , D. Joannes van der Wee, op maakten zy bekend, dat D. de Buck Buck na
Noessa Laoet gelegt werden. ter order harer Edelheden in February na Fernate.

Omtrent dezen tyd onttrokken zich 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
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 Predi-

kantenhun rang was , daar in het Vaderland in zy met den Heer Marville gehad, en die
over dede meeste steden de Heeren Borgermee- zich (gelyk hy byna met iedereen overHeer

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. Politicus, de Heer Rumpbius over D. Regee-

Men had ook goedgevonden alle ring overvan de Sweerden geklaagd , dat hy op
D. vanmaanden op den zden (buiten dat 'er alle Honimoa met zaaken, die de Regee-
dendrie maanden nog een byzondere verga ring aangingen, als met ’t houwen var
Sweer-

dering was) behoorlyke Kerk-vergade het huis van den Predikant, en van deden
ring te houden. 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 bequaam- trent wierd van de Kerkenraad geoor-
heit door D. van de Sweerden (waar deeld, dat by zoo een geschrift der Re-
mede hy eenparig genoegen gaf) voor geering het gansch oordeel van den Ker-
den Kerkenraad alhier tot Proponent kenraad afgesneden, en benomen wierd,
gevorderd, waar van by schryvens van weshalven zy niet genegen waren op dit
den 4den Augusty kennis aan den Kerken- geschrift te antwoorden.
raad van Batavia gegeven, en zyne ver- Den 3den July geraakte zyn Eerw. in
dere bevordering by nader gelegenheit Gerichts-geschil, en wierd hem ’t Avond-
verzogt wierd; waar op die van Batavia maal ontzegt.
den 17den November daar aan schreven, Daar op matigde de Heer LandvoogdWaar op

de Land-dat zy ’t verzoek van den Proponent de zich aan, D. van de Sweerden van zynt
7o6g4Graaf voorgedragen, en daar op tot ant- zitting in vergadering en van zyn ampt hem voorwoord bekomen hadden, dat hy eerst te berooven , tot al het welk de Ker- een 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 Predikan-
gegevene preuven van zyne bequaamheit ten aanstelden, hen ook moesten afzetten,
en neerstigheit, te helpen. 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 voegd.14den July bewys vorderen, van dat hy in
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. 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-
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al welke zware bewegingen de oorzaakopschorting van Predikanten aan den
was, dat D. van de Sweerden een oudeKerkenraad gesteld wierd) ook die van
Kerk op Honimoa omver geworpen, deDordrecht in’t jaar 1778. Canone 99,
grondslag van een nieuwe Kerk, en vandie van Middelburg in’t jaar 1581,
een Predikants huis, gelegt had; dat zynCanone 64, die van ’s Gravenhagen in
Eerw. liever aan het Opperhoofd had’t jaar 1598. Canone 36, en die van
behooren te laten, alzoo dat des Predi-Middelburg in’t jaar 1591. Canone 58
dikants werk niet was.overeenstemden, alle welke Synodale be¬

De Landvoogd, wetende, dat D. Caronsluiten de Predikanten, gelyk uit hunne
dit Kerkelyk bericht tegen hem opge-Beroep-brieven, en Instructien, in 't ge-
steld, en voelende, dat hy hem redelykmeen bleek, na Indien gaande, buiten
al gezet had, was zeer tegen dien Heerdat ook de Heeren Bewindhebberen, ten
verbitterd, weshalven zyn Agtbaarheit,bewyze, dat die zich mede daar aan
om zich aan hem te wreeken, goed vondgedroegen, gewoon waren te ondertee-
te belasten, dat zyn Eerw. den 29stenkenen, behalven dat die Heeren Bewind-
September in D. van de Sweerden ’s plaatshebberen Art. I. wel uitdrukkelyk be¬

na Honimoa zou hebben te gaan. Delasten, dat alle Predikanten en Zieken-
Kerkenraad oordeelde, op dit geschrifttroosters zich na die Instructie, en de
der Regeering , door den Commissarisverdere Classicale orders zullen hebben te
Politycq Rumpbius ingediend, wel eenschikken.
Predikant op Honimoa noodig; dogVerder droegen zy voor aan dien bars-
keurde beter, D. de Buck derwaards tesen en kregeligen Heer Landvoogd het
zenden, die nu uit Ternate al weërge-voorbeeld van den Heer Landvoogd Cos
komen was, en aldaar Maleyo, Tagu-die zich met ’t afzetten van D. Spiljardus
landa , Batsjan, Manado, en Sangirniet bemoeid, gelyk ook zyn Ed.
bezocht had.wanneer D. Spiljardus door den Raad des

Den 1sten October belastte zyn Agt-Gerichts aangesproken wierd, wel uit-
baarheit weder, dat D. Caron na Honi-drukkelyk bekend gemaakt had , dat
moa zou gaan, en dat ook ieder Predi-die Raad, zonder zich eenigzins met

kant daar voortaan twee jaaren leggenhet Kerkelyke te bemoejen, hem alleen

zou. De Kerkenraad vond dit alles medevoor zoo verre hy Politikelyk schuldig was,
goed. Zyn Eerw. kantte zich in’t eerstgestraft, en afgezet hadde, alles, dat
niet weinig hier tegen; dog nam hetKerkelyk was, aan de Kerk latende.
eindelyk, alzoo hy nu gedwongen was,Hier op dede de Heer Marville nader
den 2ysten November aan; ook zou datoekend maken, dat de bevelen der E.
voortgang gehad hebben, indien D. vanMaatschappy medebragten, dat het aan
de Sweerden’t jaar daar aan niet na Ter-de Overigheit stond Predikanten af te
nate vertrokken was.zetten, schoon dat met de Instructie,

In dit zelve jaar had deze Kerken- Brief vanden Predikanten medegegeven, stryden
de Classismogt. Egter vond hy goed D van de raad weder een brief van de Eerw. Classi
van Am-Sweerden weër in zyn vollen dienst te her- van Amsterdam van den yden April des
sterdam.

aars 1665 ontfangen.stellen , het gene de Broederen mede
In’t jaar 1667, den 1oden Februarystaande hielden niet het werk van den

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 Edelhe-
zedigheit, 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 Ker-
Gerichts te doen aanspreeken; dog zyn kelyk recht, en tegen de gewoonten

D. vanAgtbaarheit liet dit daar by zitten, en hier in Indien, aanloopende, zeer quaad
de Sweer-beloofde 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

vond die onrustige Landvoogd goed, om gelegt.waar door deze Kerk van Amboina nu
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

Eerw. in dit jaar te sterven.onordentelyk, en buiten kennis van den
Dank-Men had, volgens last van den HeerKerkenraad voor een tyd buiten zyn
dag overdienst te stellen, ’t geen ook de reden opper-Veldheer, en Zeevoogd, Speel-
Macassaiswas, 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-

1666.
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Leytimor, en die van de Uliassers, bui-Macassar bevogten , gehouden, waar1667.
ten den gewoonen tyd, gade te slaan,voor zyn Ed. den 3den December dezen
en de Meesters aldaar op ’t onvoorziensteKerkenraad bedankte.
te overvallen, waar door de SchoolenOok had deze Kerkenraad zyn Edel-

Veele
in een beteren stand stonden gebragt tevan Ma- lieid den Heer Maatzuiker met een brief-
werden.nira, en ken voor de twee kassen met boeken, en

Bonoa, totDie van den Eerw, KerkenraadSchool-behoeften, dit jaar ontfangen,
gedoopt. Batavia prezen zeer, dat D. Caron aanbedankt, en zyn Ed. verder bekend ge-

’t Kasteel gebleven, en volgens de Heermaaket , dat de Schoolen nu over de
Marville ’s driftigen last niet na Honimoaveertig sterk, en dat ook verscheide be-
vertrokken wasjaa-de Mooren, en kinderen, van Ma-

Haar Edelheden hadden by haar schry-nipa, en Bonoa, in October van dit jaar
vens van den 11den. January dezes jaarsgecoopt waren, alzoo die van Bonoa,
ook de soldye der Schoolmeesters op vieren ook eenige van Manipa (waar onder
Ryxdaalders bepaald, en verder belastook eenige jonge Orangkaja's van To-
geen Jongens boven de zestieni, nog demilehoe, en Tocban waren) dit jaar
Meiskens boven de twaalf jaaren, in deChristen geworden zyn; hoewel dit met
School te houden, bevelende toen ookdic laatste in ’t jaar 1669. eerft recht
een Meester op Manipa,en een op Bonoa,aanging.
te leggen.De Heer Speelman, dit jaar hier ge-

Dit jaar waren ’er weër veel op diekomen, belastte, dat de papieren ten laste
wee eilanden gedoopt.van D. Ceron door de Heer Marville

Het was mede een deftige last, diehaarquaadaardig verzameld, en geboelt, uit
Edelheden den 14den February dezeshet besluit- boek van den Raad zouden
aars aan die van de Regering alhiergelicht woden.
gaven, dat de lieden van het eerste aan-Haar Eerw. beantwoordden nu ook

Ant- zien onder hen zomtyds zouden hebbenden brief van de Eerw. Classis van Am-woord op
in de Maleitsche Kerk te komen; maarsterdam laatst ontfangen, maakten dende brief

van de daar wierd toen en vervolgens zeer wei-staat dezer Kerken bekend, en verzogten
Classis nig opgelet, ja in myn tyd is 't bynaaaar Eerw oordeel over den Doop en
van Am

noit opgevolgd, alzoo ik niet wete oitiet ten Avondmaal-gaan der bejaarden,sterdam
een Landvoogd, of Tweeden aldaar, danwelk laatste alhier ten eersten niet mede
nu en dan alleen den Heer Padbrugge, ge-toeg-staan is. Als mede, of de Doop
zien te hebben.niet bediend mag werden aan kinderen

Het drukken der Catechismen is ern-van Heidenen en Mooren, onder belofte
stig van hier verzogt, en zyn’t jaar daarvan hen, nu onder Christen-overheden
aan ook in de nieuwe Drukkery op Ba¬zynde, in de Christelyke Godsdienst op
tavia herdrukt.te voeden

In’t jaar 1669. den 19den Maart quamIn’t jaar 1668 quam hier den igdenD. Pais
D. de Buck hier weder, dog is doorhier, en Maart als Predilcant D. Cornelius Pais,

D. dee lamheit den 16den October daar aangewezen Predikant tot Eenigenburg,
B overleden.door die van Enkhuizen uitgezonden.
lam na

Ook verscheen hier D. Jacobus Mon-Dog deze Heer (gelyk haar Eerw. alhierBatavia
tanus, uitgezonden door 't Classis vanin July na Batavia schreven) was lang
Hoorn, den 19den February , mede-zick geveest; ook had D. de Buck ze-
brengende den Krankbezoeker Jan Jans¬dert zyn komst uit Ternate niet veel
zoon van Weerden, buiten welke ’er noggezondheit gehad, en meesten tyd lam
twee andere quamen, die op Honimoa,gelegen, gelyk zyn Eerw, nu noch was
Noessa Laoet, en Manipa, geplaatstwechalven hy den aden July na Batavia
waren.met het Jacht Vlieland vertrok.

Ook gaven die van Batavia aan dezenVan de vier hierleggende Krankbe-
Kerkenraad berigt van ’t ongenoegen derzoekers was Adriaan Verstege om quaad
Classis van Amsterdam tegen haar Eerw.gedrag verhuist.
over ’t vorderen van den KrankbezoekeiDen 22sten September gaven zy- aan
Joannes Tholy tot Proponent, verzogterzyn Edelheid ook kennis van alles, be

hier over hun oordeel, en medestemming,dankende zyn Edelheid voor de verzorg-
van dat dit een recht was, de Indischede Kerk- en School-behoeften. OokTwee
Kerken zoo wel als die in ’t Vaderland,Polityc¬ voegden zy hier by, dat de Regeering

que Le toekomende. Over dit zelve onderwerp,alhier geen verder beweging, om een
den om en met dit zelve misnoegen over ’t vor-Predikant: na Honimoa te zenden ge-
de Schoo¬

deren van de Graaf, schreef de voor-maalet, maar dat de zelve, volgens lastlen te be¬
noemde Classis ook een brief van denzoelten. dit jaar van haar Edelheden den 11den
29sten July des jaars 1667 by dezenJanuary bekomen, twee Politycque Le-

Kerkenraad nu ontfangen, op welkenden verkoren had, om de Schoolen van
27III. DEEL.
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duurden wel twee maanden, waren, in 1009.zy in September dezes jaars geantwoord,

de regen-tyd vooral, zeer moejelyk, enen staande gehouden hebben dat zy in
door dezelve was D. de Buck, die in’t bevorderen van D. de Graaf tot Pro-
October stierf, ook merkelyk verzwakt,ponent wettig, en, volgens’t algemeen
weshalven zy, die niet veel aan zynrecht der Kerken, gehandeld hadden,
Eerw. hadden, om nog een Predikantte gelyk bekend makende den staat der
verzogten.Kerke, zoo die tegenwoordig was, en

Het behaagde haar Edelheden ook bydat 'er een groot getal van Manipa tot
haar vorig schryvens te bepalen, watden schoot der Kerke toevloeide. Zelfs
buiten-voordeelen, een Predikant , diewas door een Casisi, broeder van Kapi-
Maleitsch predikte, en die de buiten-tein Jonker, en David Bintang genaamd,
Kerken neerstig bezogt, boven zyn an-aangeboden, dat hy met veel andere
dere medebroeders trek ken zouChristen wilde werden. Ook gaven zy

In’t gemeen trekt een Predikant hon-aan die van Batavia kennis, wat zy over
derd Gulden, en, na vyf jaaren dienens,dit recht der Kerken van Indien aan de
nog tien of twaalf Gulden meer (na ditEerw. Classis eenstemmig met hen ge-
haar Edelheden behaagd) ter maand,schreven hadden; daar byvoegende, dat
tien Ryxdaalders en agttien Stuivers aanzy veel zwarigheit in opzigt van hunne
kost-geld, en zeven kannen Wyn.Kerk vonden, om zoo een algemeen

De bui-Het gene nu een Maleitsch-predikeneFormulier, als die van Batavia meinden
tenvoor¬en Kerk-bezoekend Predikant bovendienstig te zyn, by hen in te voeren.
eelen

dien trekken zou, bessond daar in, datZy hadden ook weër een Dank-brief der Taal-

zy hem nu vry Water en Brand-houtvan de Heer Speelman voor hunne Gebe kundi¬

gen ,zeven Cati Wasch, of dertig Keerssenden, en een bericht van zyne nieuwe
boventwee kannen Olyven-Olie, twee kannenoverwinning over de eedbreukigen beko¬
’t inko¬

Hollandsche Azyn, en drie kannen Lamp¬men, verzeld met een nieuw verzoek ren van

een Prc-Olie, ter maand, en dan nog twee lastenom God den Heere daar voor te danken.
dikant.D. Montanus wierd in January gelast Ryst in’t jaar, toestonden; dog om na

op Honimoa te leggen, daar zyn Eerw waarheit te spreken, zoo weten alle die

den 1oden February na toe ging. gene , die daar als Predikant gelegen
Die van Banda verzogten den 26sten 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,
leitsch, boven ’t begrip van den ge- die geen Maleitsch prediken, nog geen

bezoekingen van buiten-Kerken doen,meenen man, gesteld waren, en derhal-
ven weinig of geen vrugt konden doen, zoo wel, als van de Taalkundigen, ge-

trokken werden, en dat het eenig buiten-gelyk zy ook, met voorschryvens van
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 be-
Maleitsch 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

zynde, geen last t'huis en laat) konnendoen. Waar op deze Kerkenraad hen
den 12den April Caron ’s Predikatien helpen; maar die niets aan een man, die
zond; dog verzogt van ’t overzetten van gehuwd is, konnen geven, alzoo die
D. Molani Predikatien verschoond te dan een dubbel huishouden te bezorgen

heeft.werden, alzoo D. Caron liever zelf iet
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.

Haar Edelheden hadden den roden Ja- voorziet; dog men moet zyn eigen Brood,
nuary dezes jaars aan deze Regeering ge- Boter, (hoewel zy dat nu almede ver-
schreven, 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 Ho- maar voor geen Hollander is.
nimoa niet konden overeenkomen , Ook moet men voor zyne reize veel

meer Wyn, dan men t'huis van noodenmaar alle aan ’t Kasteel laten moest,
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

met zyn Oudsten zit, en daar ik een ghasdie iast niet gedaan; dog die bezoekingen
Wyn
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steel, de tweede wierd den 15den July op1659. Wyn drink, ten minsten ieder een en-
Oma gelegt, maar wierd daar lam,keld glas geve, dat ik noit in ieder dorp
quam weer aan ’t Kasteel, en stierf inmet een kan Wyn heb konnen goed
February des volgenden jaars, dog D. demakeen, ’t gene, nevens ’t meer afrotzen
Jager, die den 5den September wegensvan kleederen, zoo veel onkosten in een
ergerlyk gedrag buiten dienst voor denjaar geeft, dat ik die noit met die twee
tyd van drie maanden gesteld wierd,lasten Ryst hebbe konnen goedmaken,
quam in die zelve maand te sterven.maar ’er altyd veel moeten byleggen;

D. Pais was reeds Taalkundig, dogdat zeer onredelyk is, daar de Predikan-
nu wegens ziekte den 1oden Mei na Ba-ten in ’t Vaderland voor alle buiten-
tavia vertrokken.diensten behoorlyk geloond werden, be-

Ondertusschen wierd in Ternate, daarhalven dat hare gemakkelyke reizen te-
D. Alberius Struis buiten dienst gesteldgen de moeselyke en gevaarlyke togten
was, een Predikant vereischt , weshalder Predikanten alhier, zoo ter zee, als
ven zy den 18den April hier om eente land op zulke steile en akelige geberg-
Predikant verzogten, te meer, alzoo hyten, daar zommige wegen, boven op de
zoo ftond na Batavia te vertrekken.zelve, niet boven een voet breed zyn,

Men vond goed in Mai, om D. Caronniet eens in vergelyking komen.
te verzoeken die Kerk te willen visite-Omtrent den rang der Predikanten
ren; dog zyn Eerw. weigerde dit, alzooallier geliefden haar Edelheden ’t jaar
zyn tyd uit was, verzoekende dierhalvendaar aan den 11den January te belasten,
liever na ’t Vaderland te vertrelken.dat de zelve op Begravenissen, of elders

De Regeering had inmiddels den 13dendaar de geheele Politycque Raad ver-
Mai goedgevonden , om D. Montanusscheen, ageer dien Raad en der zelver
die den 6den January al bekend gemaaktGeheimschryver, dog dat zy anders, in

had, dat hy de naaste Sondag Maleitsch.’t byzonder, en by byzondere Leden
en dus binnen ’t jaar na zyn komst in diezynde, de rang naast den Kapitein zou-
Taal prediken zou) na Ternate te zen-den hebben.
den , die ook daar toe zelf zynen dienstMeester Thomas Rodrigos gaf ook be¬
aanbood, en ’er in Juny na toe ging,richt aan dezen Kerkenraad , dat het
keerende van daar niet voor February inwerk der besnydenis onder den Inlander
’t volgende jaar te rug, gelyk hy dennu nog dagelyks gepleegd wierd, ’es
6den February ook wecr op Honimoabyvoegende, dat het werk-tuig, waar
verschenen is.mede zy dit deden, zomtyds een Schaartje.

Dus was deze Kerk nu drie Taalkun-zomtyds een Mes, en zomtyds een Bam-
dige mannen quyt, te weten, D. D. debocsje was; dat dit op een zeer verbor-
Buck , in October des voorleden jaarsgene plaats geschiedde, dat de besnedene
overleden , Pais ziek na Batavia, enaldaar tot zyne volle genezing bleef, er
Montanus na Ternate, behalven dat zydat 'er dan op zyn oud-Heidensch eer
aan D. D. de Jager, en Rouwenius nietFecst ter ecre van hunne Goden bereid
veel gehad heeft ; zoo dat 'er niemandwierd; alles omtrent die tyd, dat een
dan D. D. Caron, en Huisman in staatongeling begon manbaar te werden.
gebleven waren, om eenigen dienst teDe vergadering, overwegende, dat
doen.dit een algemeen quaad der Amboineezen

Dit jaar hadden zy by een brief vanwas, vond best, aan de Regeering hier
de Eerw. Classis van Amsterdam van dertotaf kennis te geven, en hare hulr
19den November des jaars 1668. oolzyweering van dien te verzocken,
antwoord op den haren van den 26stendoordoor ’t vernieuwen der Placcaaten
September des jaars 1667. wegens zekere’t zyden Heer de Vlaming afgekundigd,
twee vragen, aan haar Eerw. gedaan,door andere middelen, by de Regeering
bekomen, hen bekend makende, dat denog in ’t werk te stellen.
Doop en ’t Avondmaal in de bejaarden,Ook zouden zy den Inlander open-
volgens Art. 59. Syn. Dordrac. des jaarsbaar hier tegen op stoel vermaanen,en de
1618. en 1619. te zamen behoorde teschuldige ernstig bestraffen.
gaan.Daar wierd nu ’s Sondags tweemaal in

En de tweede vrage beant woordden zy't Duitsch, en tweemaal in 't Maleitsch,
met de eigen woorden van die zelve Sy-zoo lang als 'er vier Predikanten waren,
nodus Art. Sess. 17. en 19.gepredilet.

De Kerkenraad van hier bedankteIn ’t jaar 1670. quamen hier van Ba-
ook zyn Edelheid wegens de gezondenesaactavia drie Predikanten, D. D.
N. T. van D. Brouwerius, die zy ditdenHuisman, en Cornelius Rouwenius
aar bekomen hadden, en verzogten 3)Jager28sten January, en Hubertus de
weèr ’t herdrukken van D. Dankaart,

denvoor Amsterdam uitgekomen
Catechismen.18den April. De eerste bleef aan ’t Ka-
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Aan de Classis van Amsterdam schre-

ven zy, dat het beroepen der Kerkely-
ken hier geheel en al aan de Regeering,
en dat tegen de Canones Syn. Dordr.
tond. Zy toonden ook, dat men zich

in allen deelen na die Canones, omtrent

het ten eersten toelaten der gedoopte be¬
aarden ten Avondmaal, niet schikken
kon, aangezien hier nu al zestig jaaren
lang de bejaarde gedoopten noit aan-
stonds ten Avondmaal toegelaten waren.
Zy gaven hen ook kennis, dat hier over

de duizend Ledematen, dat ook de kin-
deren der Heidenen niet dan selden, en
op ’t sterk aanhouden der Getuigen, ge-

doopt waren; dog zy zouden zich voor-
taan na den Art. Sefs. 19. schikken.

Men had by de laatste bezoeking der
buiten-Kerken op ’t gebergte en de
stranden van Leytimor drie honderd en
drie Ledematen bevonden; en waren 'er
weer veel op Manipa van de voornoemde

dorpen gedoopt.
Den 2osten December schreven haar

Edelheden aan die van de Regeering al-
hier, dat zy de Predikanten in eere hou-
den moesten, mits dat die aan de Opper-
hoofden ook de schuldige eere bewezen;

ook schreven zy over D. Montanus, als
cen man, die wrevelig van aard was,

hoewel ik niet zien kan waar mede hy

zich aan iets diergelyks schuldig gemaakt
nad. Ook belastten zy, dat men hier
veel ieverige Schoolmeesters aanqueeken
moest.

In ’t jaar 1671. is D. Montanus in
Februarius weër uit Ternate, na Honi-
moa, zyn bescheiden plaats, gekeerd,
den 6den van welke maand D. Rouwenius,
aan handen en voeten lam zynde, over-
leden is

D. Caron kreeg geschil met den op-
per-Koopman de Heer Francx; dog zyn
Eerw. toonde aan de vergadering, dat
hy gelyk had, en daar op wierd de Heer
Francx, en zyn vrouw, voor die tyd
van ’t Avondmaal afgehouden.

Den 28sten January verzogt D. Petrus
Berghuizen, en zyn Kerkenraad op Ma-
cassar, om Maleitsche boeken van hier
als ook om een Schoolmeester, alzoo 'er
vele waren, die verzogten Christen, en
onderwezen te werden.

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
bekend, dat de middelen ter bekeering
hier deze waren: de Predikatie des hei-
ligen Evangeliums, de oprichting en neer-
stige toezicht der Schoolen, alwaar de
kinderen leerden lezen, schryven, zin-
gen, de Gebeden, de twaalf Artykelen
des Geloofs, de Thien Geboden, de
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Vraagen van Melchior Burs, door D. Spil-
jardus overgezet (die ik noit gezien
hebbe) die van den Heer van St. Alde-
gonde, en de Catechismus van D. Dan-
kaarts op te zeggen. Men had hier
veertig geschrevene Predicatien over ’t
Geloove en de Wet in gemeenzaam Ma-
leitsch, die des Sondags op de afgelegene
dorpen door de Meesters (alzoo men
niet dan stukken en stollen van D. W il-

tens Predikatién daar vond) voorgelezen
wierden ; dog vonden beter, dat zyn

Eerw. liever zelf iet opstelde, dat aldaar
zou konnen dienen.

Zy hadden van Batavia, zoo zy den

roden Mai schreven, de verzogte Kerk-
behoeften, dog geen N. T. van Brou-

werius, nog de Predikatien van D. Wil-

tens ontfangen.
PiroeOp Piroe waren by de laatste Kerk-
Cmiistenbezoeking achtentwintig Heidenen be¬
gewor¬jaarden en kinderen gedoopt, een Kerk 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

grooten Oegst te weinig, vooral, om de
buiten-Kerken te bezoeken, en oordeel-

den, dat Amboina, zoo wel als Batavia,
zes Predikanten van nooden had, wes-

halven zy nog drie Predikanten verzog-
ten. Ook klaagde D. Montanus in 't by-
zonder over de Heer Cops, en dat hem

die verdrukte, zelf tot slaans toe, gelyk
ook de Koopman op Honimoa. Zyn
Eerw. aan den Heer Landvoogd Cops
ver Kerkelyke zaaken buiten kennis van

den Kerkenraad geschreven hebbende,
wierd daar over zoo van den Kerkenraad,

als ook van wegen den Heer Landvoogd,
berispt, en verzogt zich voortaan daar
voor te wagten.

Sen 15den September eischten die van Die van
BandaBanda van hier Maleitsche boeken voor
1er1oe¬Aroede Kerken en Schoolen, die op
ken om

a1200stonden opgericht te werden Maleit-
Danie chederwaards een Krankbezoeker

boeken.Nieuwkerk, en een Schoolmeester ge-
zonden was, die daar zeer om verzogten.
Men zond zoo veel boeken, als men

missen kon, om hen te gerieven.
Den 23sten van die maand was D. Mon¬ D. Mon-

tanUstanus van Honimoa op ’t eiland Oma
op Omaop zyn verzoek, door den Heer Land
geplaatst.

voogd geplaatst, hebbende zyn Eerw.
nu ’t opzigt over vier eilanden, te weten
op Oma, Honimoa, Noessa Laoet, en
eenige dorpen op Ceram, dat al een vry
zware post voor een man alleen was;
hoewel de twee andere broeders mede
hun werk hadden.

Men ondervond, dat de Heidensche

plegtlykheden der Inlanders van Duivels-
diensten,
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1671. diensten Feesten, zoo omtrent de be-
snydenissen, als omtrent de jonge dog-
ters, als die Vrysters wierden, nog al
dei oude gang gingen. Ook dienden
die van Piroe en Tanoeno den Duivel

nog, offerende hunne zoonen daar aan
op, en hem raad vragende

Op Manipa was de voornoemde CasisiEen

Moor- David Bintang den 2ysten November als
sche

Lidmaat aangenomen
Priester

In ’t jaar. 1672. is D. Albertus Strui
verd

Lidmaat van Batavia den Bsten February met 't

schip Outshoorn hier als Predikant ge-D. Struis
komen.hier

Ook had men hier nu zes Krankbe
zoekers, van welke Sadelaar aan ’t Ka-
steel, Swicker op Oma, van der Werve

op Manipa, Ulrichs op Honimoa, Ver
hoeven op Noessa Laoet, en Spiegel op
Hatoewana lag

Den gden July is besloten , dat mer
geen Politycque Leden tot Kerk-ampter
verkiezen mogt

De zaaken op Manipa stonden wat

verwerd, en gaven de vrugten, die mer
verwagt had, nog niet. Op Piroe be¬
gon ’t Christendom ook zeer te verflaau-
wen door de twist, die de ingezetenen

met de Alfocreezen hadden, en door de

gestadige aanvegting, die zy van de Hei
densche Priesters leden.

D. Montanus was, na dat hy eenigeD. Mon

aaren op Honimoa, en laatst op Omatanus aan

’t Kasteel gelegen had, nu dit jaar zedert Mai
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 Landvoog-

op Oma gelegt, hoewel de Kerkenraac

D. Huisman ’er toe geschikt hadt, ging
'er, na dat hy den 23sten Juny zyn af
scheid genomen, en ’er eerst tegen ge
druischt had, na toe, en bezogt toen te
gelyk het eiland Oma, alwaar hy juist
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
D. Huisman nog geen Maleitsch; dos
had beloofd ten eersten daar toe zyn best
te zullen doen.

In’t jaar 1673. den 28sten February
belastten haar Edelheden het Christendom

hier, zoo veel mogelyk was, voort te
zetten, om den Inlander tot te meerder

yver op te wekken, en zyne genegenheit
te winnen

In dit jaar zonden die van Batavia
D. Pere- D. Noach Gerardi, en D. Gualterus Pe-
grinus o

regrinus (die wel twintig jaaren te Om-Honimoa

gelegt meren, onder 't Classis van Thiel, gestaar
had ) herwaards. De eerste quam na den
zosten February tusschen Batavia en Am
boina te sterven, en de laatste verscheen
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hier den 22sten Maart, werdende den

Ssten Juny op Honimoa geplaatst.
D. Struis bood den 22sten Maart aan

om eenigen tyd op Ceram te blyven leg-
gen , dat de Heer Landvoogd Hurdt
(een groot Voesterheer van de Kerk.

een vriend van Godvrugtige en neerstige
Precdikanten, en een groot kender van de
zuivere Maleitsche Taal) wonder wel
behaagde, weshalven hy, die ’er anders
maar voor een tyd geweest was, nu ze-
dert den 8sten Juny vast geplaatst, en
Ceram onder hem gesteld wierd; dog hy
nam daar zyn dienst vry slordig waar,
en had verscheide onordentelykheden ge-
pleegd

Den 14den December quamen ’er veel
klagten over hem, zoo wegens zaaken
omtrent den Heer Landvoogd Hurdt
en op Honimoa gepleegd, als over zyn
byzonder ergerlyk gedrag. Ook had hy
zyn eigen medebroeder, D. Caron, zeer
vuil gehandeld, over al welke zaaken
de Heer Commissaris Hurdt het oordeel
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

opgelegt, en daar beneven gedreigd is de
hoogste straf, zoo hy zich weder quam
te vergrypen.

In dezen tyd wierd ook D. Huisman,
nog geen Maleitsch kennende, na Ter-
nate geschikt, en door de Regeering
bevolen Maleitsch te leeren ; dog dit
raakte weder af, en D. Montanus ging
er in April na toe, en quam den isten
September van daar te rug.

In dit jaar nam ’t een begin , dat men
aan den Heer Landvoogd kennis van het

beleggen des Kerkenraads geven moest.
Ook heeft de Heer Hurdt den aden

April dezes jaars een nieuwe Kerken
order ingevoerd, zoo als die hier komt
te volgen:

Extract uit het Resolutie-boek van

't Ambons Gouvernement . de

dato aden April in 't jaar

1673.

Nthonio Hurdt Gouverneur en Di-
Hrecteur, mitsgaders den Raad over de
Provintie Amboina, onder ’t beleid van

den Edelen Heere Joan Maatzuiker, Gou
verneur Generaal, en de E E. Heerer
Raaden van India, allen den genen, die
dezen zullen zien, ofte hooren lezen, saluyt.
doen te weten:

Alzoo die van den E Kerkenraad dezer

plaatze , eenigen tyd verleeden ons te kenney
gegeven en vertoond hadden, dat tot noo
toe bier geen vaste Permanente order tot

reglement haarer vergaderinge beraamd,
er-1 3

1673.
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en de Kerkelyke ordening van Batavia,

3.in allen deelen niet applicabel was op de
gelegenheit der Kerken alhier, ende over

Het beleggen der vergaderinge staat aanzulx noodzakelyk vereischte, dat eenige
den afgaanden Prefes, wiens beurte meipoincten wierden vastgesteld, waar na de
het verloop der maand ophoudende , zalvoorvallende zaaken op een eenparigen voet
dezelve van den Scriba vervangen werden,om disputen te eviteren, mogten werden
yder in zyn eigen beurte.geschikt, hadden wy goedgevonden haar

Eerws , ten einde voorschreve, te autho-
4.riseeren, gelyk dan geschied, en haar E E

gebesoigneerde ons overgegeven is, ne-
Men zal den Preses behoorlyk respectvens verzoek, dat dezelve poincten mef

we1bewyzen, en hy goede order houden,onze authoriteit tot een Kerken-ordening
toeziende, dat een ygelyk in 't stemmen zynbevestigd mogten werden, zoo is 't dat wy,
beurt waarneme, den knibbelagtigen, enagtende grootelyx van onzen pligt te zyn,
den spottenden tegengegaan, en over denvoor den welstand en geregeldbeit in Gods¬
halssterrigen de vereischte Censure, netdienst en Kerk zorg te dragen, goedgevon-
Communicatie des Kerkenraads, geoef-den hebben, tot wegneming van alle mis-
fend werdeverstanden, &amp;c. die buiten goede beraamdt

orders ligtelyk komen te ontstaan, het zelve
verzoek te accordeeren, en gemelde orde- 5.
ning te approbeeren, gelyk wy dezelve

Den Preses is gehouden, met den E-approbeeren by dezen, verzoekende en be¬
Commissaris, even na het scheiden dervelende die van den Eerw. Kerkenraad
vergadering den Heer Gouverneur bekendhun daar na te reguleren, alzoo wy oor.
te maken, ’t verhandelde omtrent zaken,delen zulx niet alleen tot welstand der
die met de Politie gemeenschap hebbenKerke albier, maar ook tot goede harmo-
zonder andere byzonderheden, die t'cene-nie der zelve, ende der Politie, zal komen,
maal Kerkelyk zyn, ende de Censure derte strekken, luidende als volgd:
Ledematen betreffende , te berigten, en
voorts by zyn Agtbaarheit bezorgen, ’t ge-

Kerken ordeninge van ne den gemenen welstand der Kerken en

Schoolen mogt komen te vorderen; mit.

dat ook 's anderendaags nevens den Ouder¬A MBOINA.
ling den Scriba heeft te verwittigen van
het bescheid, by den Heer Gouverneux

Eerste Artykel, ontfangen, ten zy zyn Agtbaarheit, om
reden, uitstel begeerde, waar na de Ge¬

Van de Kerkelyke byeenkomsten. committeerdens zich zullen voegen, op dat
de Acten, uitgeschreven zynde , tydelyk
mogen ondertekend werden.I.

6.E ordinaire Kerkelyke vergaderingezal eens ter maand op den eersten voor-
komenden Woensdag gehouden werden, na Alle de Brieven, Attestatien &amp;c. uit
de middag, de klokke drie uuren, waar andere gewesten toegezonden, en by andere
toe men ’s daags te voren behoorlyke adver Predikanten en Leden des Kerkenraads
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 7.
de opgemelde gelegenheit, inzonderheit den

Wanneer de buiten-Predikanten aantyd van de bedieninge des heiligen Avond¬
maals, meermaalen de byeenkomsten mogten t Kasteel Victoria verschynen, om drie

maal ’s jaars den toestand der afgelegenevorderen.
Kerken en Schoolen in de Uliassers voor
te dragen, mogen dan eerst Scriba, en daar2.
aan Preses werden na gelegenheit van zaaken

Die een half uur na den bestemden tyd
8.verschynd, zal een Schelling, en die ge-

heel agterblyft, een halve Ryxdaalder
In ’t schryven van alle Kerkelyke Brie-verbeuren, indien geen genoegzame reden

ven aan andere gemeenten, met naamenzyner absentie bybrengt.
aan
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1673. aan die van Batavia, ende de Classen in
2.Nederland, zal, dien het te beurie valt

Scriba te wezen, in zyn maand, zonder
Gelyk ook gene bejaarden, ’t zy Vry-reflectie van deze en gene, de Missive,

geboorne, ’t zy Slaven, zoo ligt tot denagtervolgens de stoffe, in Rade ontworgen,
Doop zullen toegelaten werden , dan by destollen, schryven, en, geschreven zynde.
welke nevens de vereischte kennisse, eenigeopentlyk in de vergaderinge voorlezen, la-
blyken der waare boetveerdigheit overten onderteekenen, en de opgemelde, zoo der
bare zonden bespeurd werden.ontfangenen, als der verzondene Brieven

in ’t Brief-boek inschryven, met onder-
3.tekeninge van Preses, en Scriba, gelyk ook

den Scriba, met Communicatie van den
Hoewel eenige gewigtige bedenkingen inPrefes, en Ouderling, te bezorgen heeft,

tegendeel vallen over den Doop der kinde-dat 'er schriftelyke Extracten en Kerkelyke
ren, die in doods noode leggen, en denhandelingen, welke met de Politie gemeen-
Sondag niet en knnnen afwagten, zoo kanschap hebben, aan den Heer Gouverneui
men egter , na behoorlyk onderzock , enverden overhandigd, wanneer en voor 200
omzigtigheit, op het verzoek der ouders,verre zyn Agtbaarheit zulx begeerd.
dezelve buiten den ordinairen tyd doopen,
onder de Avond-Gebeden, waar henen9.

verscheidene lieden te zaamen vloeien, en
de gedaante eener gemeente uitmaaken.De Kerkelyke schriften, voornamentlyk

het Kerken-boek, zullen yder maand in
4.volle vergaderinge alleen aan den Scriba

cvergeleverd worden, en zal by ’t zelve
Om een eenparigen voet te houden, om-het Trouw¬ en Doop-boek, uitgezon¬

trent de bedieninge des heiligen Avond-derd) geenzins vermogen iemand te laten
maals, alomme in de Kerken dezer Pro-loekomen ; maar, zoo iemand der broederen

vintie, dienen de Predikanten, die 'er zyn,lecture begeerd, den Scriba zulx toestaan
en mogten komen, het Formulier niet aanalleenlyk in zyn huis.
de tafel, maar van de Predikstoel af te
lezen, en ouder het zingen na de tafel te10.

treden.

Ten is niet noodig, dat alle de rapport-
schriften, rakende de visitatien der Ker- 5.
ken, en Schoolen, zoo hier, als buiten,

Vier Sondagen voor Paasschen, zalgeheel en al door den Scriba in ’t Kerken-
voor en na de middag alomme, daar Pre-boek werden uitgeschreven, maar wel de
dikanten resideren , in beide de Taalenbyzonderheden, daar uit opmerkensweerdig,
gepredikt worden, met het staaken van deter advys van den E. Kerkenraad, en
Catechismus, het lyden Christi, met on-approbatie van zyn Agtbaarheid , de
derlinge Communicatie der Predikanten,vrlle dan de gene, die de visite verrigi
vervolgens, en ordentelyk.enheeft, gehouden is zelf te ontwergen,

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
malen of ten minsten drie malen ’s jaars,I.

te weten, om de drie maanden eens , ge¬
schieden , na de gelegenheit van de Moesson,Aar mogen geen andere Getuigen tot
tyd , en plaatze , uitgezonderd Ceram,den Doop toegelaten worden, als die
Manipa, Bonoa, en Piroe, daar menvroom van leven zyn, en belydenisse doen

niet bequamelyk, dan twee malen ’s jaars.van de Gereformeerde Religie, of die ten
komen kan, en overzulx wel wat langer.minsten in onze Kerken meermalen tot het
dan in de naby gelegene Negeryen, behoor-gehoor des Woords verschynende, toestem-
de te vertoeven, om de zwakke Christenenmen de tweede vrage des Doop-Formuliers
aldaar te versterken, en andere uit de blin-of gy die Leere die in ’t oude &amp;c.
de Mooren, en Heidenen, onder den ge-op aat zy, anders doende, haar eigen ge¬
nadigen zegen Godes, in te winnen.moed niet en bezwaaren.

2. In
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Vierde Artykel.2.

In de visitatie, dienen, benevens de Van de Ouderlingen.
kennisse der Maleitsche Taal, vaste order,
en eigene beurten gehouden te werden, be¬ I.

ginnende van den oudsten, en eindigende
met den jongsten. En pligt der Duitsche Ouderlingen,Dboven ’t gene hen in t gemeen by 't

Formulier barer bevestinge voorgeschreven3.
werd, is, met verwisselinge van maande-

De Predikanten, visiterende de Ker- lyksche beurten, den Preses te vergezel-
ken en Schoolen, hebben zich te binden schappen , wanneer het voorgevallene in
aan de oude gewoonten, en maniere der Kerkenrade aan den Agtbaren Heer Gou-
onderwyzinge, gelyk hier van veele jaren verneur 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 Kerken-
stukken, 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 E-
verwerpelyk mogten wezen) deze tedere Kerkenraad volgens gewoonte werden over-
Inlandsche 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.

2.De Predikanten zullen ter plaatze harer
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)
mogelyk is, afdoen, en zomtyds, tot meer- de visitatien alomme te helpen verrigien,
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 van zaken by te woonen.
of niet lezen willen, of voor t meerendeel
niet lezen konnen.

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 Heer Gouverneur met genoegen der broe-
eens ter weeke verschynen, en bezorgen, deren daar vertegenwoordigen.
dat alles met stigtinge, en toeloop aller der
genen, dewelke ter gemelder plaaizen be¬
hooren, toega.

Vyfde
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Vyfde Artykel, f.

De Krank-bezoekers moeten zich derVan de Diaconen. &amp;c.
Maleitsche Tale bevlytigen, en maandelys
eens ter bescheidene plaatzen, na de gele-Zesde Artykel,
gentheid van de Moesson, de Schoolen
visiteren, ende de bejaarde Catechizeren,Van de Krank-bezoekers.
volgens den inhoude der Formulieren, daar

mits¬van in druk, en in geschrifte zynde,I.
gaders gehouden blyven de rapporten harer

7 visitatien mondelyk , en schriftelyk , denEn Krank-bezoeker aan ’t Kastee
Predikant, onder welkers opzigt zy staan,E(gelyk ook alomme in de Uliassers
over te geven, zonder juist dezelve aan denzal buiten , en voornamentlyk binnen t
E Kerkenraad onmiddelyk toe te schikken.Ziekenhuis, dagelyks na den toestand der

Kranken vernemen, hen meermalen troosten,
en bidden met de gene, die in de dood- Zevende Artykel.

kamer leggen en ingevalle ymand van

hen de tegenwoordigheit van een Predikant Van de Meesters en Schoolen.
mogt verzoeken, zulx zyn E- aandienen.

I.

2.

En opper-Meester van Leytimor, naDhet voorbeeld van Honimoa nieuwelysDe Krank-bezoekers zoo bier, als
gesteld over de vyftien Scholen onder ’telwaard in deze Provintie, mogen ’s mor-

hoogere toezigt der Predikanten , zal allerens , en ’s avonds , ter bestemder tyden gene
Formulieren der Gebeden gebruiken, dan maand eens na de gelegentheid van de Moes¬

son, dezelve bezigtigen, en op het onver-die hen van de Predikanten bevorens, en
wagtste bykomen, de rol oplezen, de presen-na de gelegentheid van tyd, plaatze, en
te en absente kinderen aanteekenen , enperzoonen , zyn voorgeschreven, insgelys
vooris na de pligt der Meesters, der Scho-zullen ze op de afgelegene Comptoiren,
lieren, en na den toestand van den Gods-hier op de Werf, en in 't Hospitaal
dienst, vernemen, en daar van behoorlyks avonds , een Kapittèl uit den Bybel
rapport doen aan de Predikanten volgensvervolgens voorlezen, twee verzen nazin-
schriftelyke instructie, hem gegeven.gen, en des Sondags uit de ordinaire Po-

stille van Bulaeus, de groote Zee-vaart
of een anderen Autheur (daar geen Prcdi- 2.
kant woond) den volken een Predikatie

De Meesters zyn gehouden, volgens devoorhouden met Communicatie der Predi-

kanten, onder welkers opzigt zy staan, oude gewoonte in de Uliassers, Honimoa,
Boang Besy, en Noessa Laoet, alle passer-zonder dat zylieden, nog ook de School
dagen, te weten, om de veertien dagenmeesters, zich zullen verstouten mogen,
eens, in de drooge tyd, dog om de vierdie af te lezen, van de Predik-stoelen, of
weeken eens, in de regen-Moesson, onderandere plaatzen voor de Predikanten af-
verbeurte van een Ryxdaalder, ende datgezonderd.
des Dingsdags na de middag de klokke
twee uuren , in de Maleitsche Kerke te

3.
komen.

Geen Krank-bezoeker zal vermogen de
Scholieren, oorlof tot speelen te verleenen. 3.

dan met kennis van den Predikant, en zyn
De Meesters dan hebben behoorlyk rap-subaltern Opper-hoofd, nog bestaan in

port te doen van den toestand der Kerken,’t alderminste, de orders, by de Predikan
en Schoolen, ten einde op alles goedeten gesteld, te veranderen.
order mag werden gesteld, en zy voorts on-
derzogt in de gronden der Religie door de4.

Taalkundige Predikanten, een yder in zyn
beurte, en na zyn Capaciteit, de Formu-De Krank-bezoekers mogen na de drie
lieren der onderzoekinge, zynde de twaalfgedane Proclamatien, de lieden trouwen,
Artikulen, de Wet, ’t Vader onze,by absentie van den Predikant, op ver-
ende de Sacramenten, ende dat vervolgenstooninge van de schriftelyke acte der Com-
van Artikel tot Artykel. &amp;c.missarissen.

K 4. MenIII. DEEL.
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van ontslag der Jongens, en Meisjens, by

baar Edelhedens van Batavia vastgesteld,4.
inhoudende.

Men diend in de solemnele visitatien.
wel te letten op des Meesters diensten, leven, 9.

en naarstigheit, de trage en ongeregelde voor Dat de Jongens met haar twaalf, en de
de eerste en twede maal ernstig te vermanen,

Meiskens op haar tien jaren, van het vastdaar op niets volgende , bare gagie door last
School-gaan zullen werden ontlast, mitsvan den Agtbaren Heer Gouverneur voor
dat ze dagelyx een uur ofte een of tweeeen wyle tyds te helpen opschorten, en zul- dagen in de weeke ter Schoole komen, om

len zy eindelyk l'eenemaal werden afgezet,
haar vorige lessen te repeteren, of welindien zy de Kerken niet meer konnen stig-
voorts aan te leeren al ’t geen heu omtrentten, ende de Schoolen om barent wille
de kennisse der Gebeden, Vraag-stukken ,

verloopen. lezen, schryven, zingen &amp;c. nog mancque¬
ren mogt, alzoo de voorschreve kinderen5
ook tot andere dingen dienen aangezet, enTder der aanwezende Predikanten heeft
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-ordenin-
diend te geschieden in de Uliassers, ter ge dienstig, aangaat, die hier nog zoude

gotplaatze daar een Predikant resideerd, konnen bygevoegd werden, daar toe dan de
toetrent de Inlandsche Schoolen, daar tyd en ondervindinge mogten in toekomende

nemende den Dingsdag van twee tot vier stoffe verschaffen, en diergelyke bescheiden
uuren na de middag. meer, de welke deze Kerken gemeen heb-

ben, met andere Gemeenten van India,
6. ende de vereenigde Nederlanden, refereren

wy ons aan de geschrevene Kerken-orde-Men behoord alomme onder de visitatien
ninge van Batavia, de gedrukte Synodaletoe te zien, hoe verre de Scholieren van
besluiten , voornamentlyke tot de na-hande-tyd tot tyd hebben gevorderd, in t lezen,
lingen van de algemene Synode, gehoudenschryven, Gebeden, groote en kleene Vraa-
tot Dordregt , die de Predikanten uit hetgen, of al neerstig ter School komen, en
Patria berwaards trekkende, moeten onder-van bare ouders niet t’elkens na de Thui-
teekenen.

nen werden afgetrokken. Maar dewyle daar in nog is blyven open-
staan het stellen van een Visitateur der

7.
Schoolen, werd geresolveerd daar toe te

De Meesters zullen voortaan de kinde- verkiezen, den perzoon van Jeremias Ro-
ren, welke eenige besmettelyke ziekten, en drigos, Schoolmeester en Voorzanger in
toevallen zyn onderworpen, zoo lange uit de Maleitsche Kerk alhier met een be¬

de Schoolen weeren, tot dat zy genezen looninge van acht Ryxdaalders ter maand,
zullen zyn. wiens werk zal zyn nu deze dan geene

School, onder dit Kasteel gehoorende, op

8. te’t onvoorzienst by te komen, om alzos
welondervinden, of de Schoolmeesters,Zoo menigmaal de visitatien gedaan wer¬
be¬op haar dienst passen, en de kinderen

den in de afgelegene Schoolen, door de
hoorlyk geleerd werden, ’t geene aangezienPredikanten, staat den kinderen een va¬
werd een zeer nut en bequaam werk te zul-cantie van twee weeken, insgelyz in de
len wezen tot voortzettinge der kennis van

beilige dagen van Paasschen, Pinxteren,
de Schoolgangers, als anderszints.en Kersdag, gegund te werden; dog in de

Nagel-Oegst, een volle maand, om de Geextraheerd uit het Resolutie-
ouderen haare Speceryen te helpen pluk- boek in den hoofde dezes ge-
ken, zullen ook van den Schoolgang niet meld, 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- tderen, Amboina, aan
ken hebben volleerd, ten ware de dringende Kasteel Victoria, den 22sten
armoede van de ouders, der kinderen be¬ July in ’t jaar 1693.
hulpzaambeit zoekende, of eenige andere

JAN DURYNzwarigheden, anders quamen te vereisschen;

zullende inmiddels de visitateuren, zoo veel Secretaris.
doenelyk, zich gedragen na de jaren en tyd

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 Hel-
lenius, bier. D. D. Hck en de Vos bier. In ’t jaar 1683. matigd zich de Heer Pad-
brugge 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 verbete-
ring binnens tyds daar op gevolgd. D. van Brussel hier om ’t hoog Maleits te helpen in-
voeren. 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.

afgeslagen.D. Loderus verzock, om Maleits te prediken,

IIT ’t Kasteel geplaatst te werden, dat hemN’t jaar 1674. verscheen hier van
toegestaan is; dog hy verkorf het inBatavia D. Petrus Durant den 2osten

September weder grof; maar, op be-Mai. Hy had met het schip de
lofte van beterschap, en met bedreigingGoude Leeuw omtrent Macassar
van zware straffe, wierd het hem vergeven.schipbreuk geleden, ook al zyne

Ook heeft hy in ’t einde van’t jaargoederen verloren, en bleef nu hier aan
het dorp Sepa op Ceram bezogt, alwaar’t Kasteel den halven Duitsche dienst
toen een Meester gelegt is; maar in dewaarnemen.

maand December kreeg hy weer grootDen 1oden February belastten haar
geschil met D. Peregrinus, en ieder van henEdelheden, om jaarlyks de Kerkelyke
eenen van de twee overige Predikantenberichten over te zenden.
voor zyn vyand verklarende, zoo gavenD. Francois Caron, den 23sten Mei een
de Ouderlingen en Diakenen (over dieheerlyke afscheids- getuigenis van zyn
zaak niet willende oordeelen) het aan dedienst bekomen hebbende , trol niet
Regeering over. Men vond ondertus-zonder groote droefheit en tranen van
schen goed hem nog voor drie jaaren opden Inlander , die zeer veel aan zyn
Oma te laten.Eerw. verloor, in Juny van hier. Na-

In dit jaar is hier ook gekomen dederhand zyn zyne Maleitsche Predika-
Kranlbezoeker Cornelius van der Sluistiën, en een bockje, De weg des Hemels
van Utregt, die den 1oden July vangedrukt, dichier veel vrugt doen, alzoo
’s morgens ten acht uuren tot ’s middage’t laag Maleitsch is.
ten vier uuren door D. Struis, op goed-D. Struis wierd ondertusschen in Fe-
keuring der Regeering, onderzogt, enbruary, op zyn beter gedrag, van zyne
by eenparigheit van stemmen tot Propo-dienst-schorssing ontheft, en weer of
nent gevorderd is. Ook is hem toege-Oma toegestaan zyn dienst waar te ne-
staan naast aan de Ouderlingen in verga-men. Hy verzogt den 1oden Juny aan
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zitten; dog door bestel van D. D. Mon-dering te mogen zitten; dog zonder be¬
tanus en Struis wierd hem naderhand eensluitende stem, en onder voorwaarde
onbehoorlyke getuigenis van zyn onder-van over zommige zaaken, als de ver-
zock, volslagen tegen ’t besluit des Ker-gadering dat noodig oordeelde, op te
kenraads, gegeven; waar over de laatste

moeten staan.
drie maanden lang van 't bestier des Ker-Men hoorde nu dagelyks nog dat de
kenraads afgehouden is, dat Montanusbesnydenis by den Inlander zeer in zwang
na zyne wederom-komst uit Ternate ookging. Ook gaf D. Huisman bericht,
zou moeten ondergaan, genoodzaaktdat in de overzeesche dorpen veelen het
zynde aan D. Caheing een ordentelykebrood des Avondmaals niet aten; maar
getuigenis te geven, en te bekennen te-in hunne neusdoeken na huis droegen.
gen het besluit gedaan te hebben, gelykVoor D. Caron ’s vertrek was een oud
hy zich die straf ook beloofde te onder-aanzienlyk Inlander zyn Eerw. voorge-
werpen, hebbende beide maar een raad-komen, die zich ontschuldigde , dat hy
gevende stem, zonder zich met eenigwegens ouderdom nu niet meer ten
Kerk-bestier in die tyd te mogen be¬Avondmaal gaan kon; dog dat hy zyn
moejen.Slaaf zenden zou, om het in zyn plaat.

Den 11den Juny bood D. Montanus aanwaar te nemen. Diergelyken voorval
tweemaal Sondags Maleits te prediken;heb ik omtrent vyftien jaaren daar na
dog schoon de Kerkenraad dit goed-met een Inlander gehad, alleen met dit
keurde, de Regeering oordeelde het on-onderscheid, dat hy zyn zoon in zyn
noodigplaats wilde zenden. dien zelven dag verzogt D. vanOpgeAan deze voorbeelden kan men
der Sluis alle Sondag te prediken, datnoeg zien, hoe slecht het nog met de
hem voor de Soldaaten toegestaan wierdkennis van den Inlander (hoe veel men
in ’t Kasteel te doen.ook bevorens van den aanwasch der

Die van Ternate verzogten den rodenChristenen daar opgegeven had) ge-
July , alzoo D. Huisman (die ook reedssteld zy
Maleits kon) daar overleden was, eenHet eenige, dat men hier tegen doer
ander Predikant. De Kerkenraad ver-kon, was, hen in 't byzonder, en in
koor hier toe D. Peregrinus, waar over’t openbaar daar over te vermanen, te
zich de Regeering verwonderde, alzocbestraffen, en beschaamd te maken, en,
hy geen Maleitsch verstond. Zy zoudenzoo zy niet wilden luisteren, aan de Re¬
D. Struis derwaards gezonden hebben;geering kennis hier af te geven.
dog D. Montanus bood zynen dienst aan,In ’t jaar 1675. is D. Huisman in Fe
en is in Augustus, of niet lang ’er na,bruary (alzoo zyn Eerw. den 6den ’t uit-
derwaards vertrokken.trekzel der Regcering wegens zyne ver-

D. Struis was in Mai na de kust vanzending derwaards verzogt) na Ternate
Hitoe geweest, om te zien, of hy bygegaan, om die Kerk te bezoeken; dog
’t afwezen van den opper-Priester Hassanmen hoorde eenigen tyd daar na, dat hy
Soeleyman (die de bekeering der Moorendaar den 19den Mai overleden was.

daar voornamentlyk, en alleen, belette)Den 6den February boden eenige ge-
niet eenige vrugt zou konnen doen,vangen Duivels-dienaars van Piroe en Ta¬
waar toe de Regeering zyn Eerw. ooknoeno aan om Christen te werden; dog
magt gegeven had; doch quam onver-zy wierden nog uitgesteld.
richter zake weder.Sen 12den verscheen hier D. Andreas

In Juny quam zyn Eerw. ook aanEldercampius, gewezen Predikant toi
’t Kasteel leggen, en D. van der SluisLutkengast, onder Groningen, nevens
trok na Oma. Ook zieik, dat D. Ca-den Krankbezoeker Zacharias Caheing,
heing den 3osten July zyne overzettingdie al verscheidemalen bevorens in ’t ge-
van het Trouw- en Doop-Formulieiheim gepredikt, en ondertusschen ook
overleveren zou, om nagezien te werhet Maleitsch geleerd hebbende, by zyr
den, dog ik weet niet, dat ik die oitkomst hier verzogt tot Proponent gevor-
gezien hebbe¬derd te werden.

Omtrent dezen tyd trok de Heer HuydtHy wierd uitgesteld, en, na dat hy
ook de zaak tusschen D. Struis en D.eenige tyd voor de Predikant zou gepre-
Peregrinus over ’t niet bevestigen van eendikt hebben, besloten, dat D. Montanus
Ouderling (alzoo er de Kerkenraad me-over drie weken een proeve van zyne
de talmde) aan zynen Raad.bequaamheit door eenig onderzoek ne

D. Peregrinus, nog op Honimoa leg-men zou; waar na hy den roden Juny
gende, was door den Fiscaal over eenmet lof tot Proponent gevorderd, (dat
onredelyken brief aan D. Durant gedagby de Regeering goedgekeurd wierd
vaard, en gelast by zyn opkomst dieen hem den 3den July vergund is, even
zaak voort te zetten; dog hy ontschul-als D. van der Sluis, in Kerkenrade te
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1676.Die van Batavia schreven dit jaar ook,digde zich wegens onpasselykheit in 't1665.

dat haar Edelheden beloofd hadden telaatst van’t jaar, of den 6den Novem-
bezorgen, dat D. Caron ’s Predikatien inber, over die zaak, en over die van
t Vaderland zouden gedrukt werden.D. Struis, niet te konnen opkomen

In ’t jaar 1677, den 12den February, D. Ddog zich aan ’t oordeel der vergadering
Vosmaarte gedragen , alzoo D. Struis zich der quamen hier D. D. Jacobus Vosmaar
en deaden October zoodanig weer had te bui gewezen Predikant op den Hitsert, in
Leeuw

't Classis van Dordrecht, en Corneliusten gegaan, dat hy daar over van zyn diens hier.
de Leeuw , welke laatste op Honimoagehouden was, tot dat hy genoegen zou
gelegt wierd.gegeven hebben.

Den gden Maart is D. Caheing, by na-Ook zie ik, dat D. Eldercampius mef
Meester Rodrigos den 3den April al be¬ der onderzoek van zyne bequaamheit,

door D. Eldercampius zeer loffelyk be-richt van een bezoeking der Kerken op
vonden , tot Predikant gevorderd, enHonimoa en Oma deden, zonder dat
den 15den met D. Peregrinus na Ternatezyn Eerw. nog Maleitsch kon, dat zeer
vertrokken; dog D. Peregrinus quam ditbuiten den haak was

zelve jaar weder hier.’t jaar 1676. den 16den JanuaryInD. Struis
Den 23sten Juny is ook Joannes Chri-wierd D. Struis twee maanden buitenna Bata-

via ge dienst gesteld , den aden Maart weër stoffel Stevenszoon in dit jaar hier geko-
zonden. men, met veel lof tot Proponent gevor-ontheft, en den 12den April na Ternate

derd, en den aden Augusty vergund inbelast te gaan, waar over hy den Hee
Landvoogd zoo onbehoorlyk bejegende vergadering te zitten; die daar na naar

Banda vertroken zich verder zoo qualyk aanstelde, dat

Den 6den January was D. Eldercampius,hy geheclen al den 6den Mai wierd afgezet, Camarien
nu reeds Taalkundig, ook die van Ca-’t geen Sondags in beide de Kerken af werd

Christen.mariën wezen bezoeken, om dezelvegelezen, en waar op hy in Juny na Ba-
tavia gezonden is, zonder dat ik egter nu veertien maanden onderwezen , te

doopen.zien kan, dat die aflezing veel stigtins
Ingeven kon; zynde het jammer, dat zoo ’t jaar 1678. is D. Eldercampius D. Elder-

campiusoverleden, en D. van der Sluis den Ssteneen byzonder Taalkundig man zoo vol
overle-April door D. de Leeuw onderzogt, engebreken was, en dat de Kerk van Am-
den.in ’t bywezen van den aanstaanden Heerboina hem daarom missen moest

Landvoogd de Vicq, D. D. PeregrinusDit jaar quamen hier van Batavia D
D. D. Ab

Jobanues Bartholomeus ab Englisch, ge ab Englijch , Vosmaar, en van alle deEnglisch,

en van Ouderlingen, met veel lof tot Predikantwezen Predikant te Renen, in 't Classis
Belle hier bequaam gekeurd, den 1oden bevestigd,van Buuren, (die in Mei na Honimo-

en nam den isten Juny afscheid na Terna-gelast wierd te gaan in D. Peregrinus
te ; dog D. de Leeuw wierd over ver-plaats) en D. Jacobus van Belle, de ecr D. de

Leeuwscheide onordentelykheden in een boettste in January, en de ander den 2den
gestraft.April, welke laatste den 1oden Septem- van zes Ryxdaalders voor den Armen

beslagen; en zo hy iets diergelyks wederber overleden is.
deed, zou hy vyfentwintig RyxdaaldersDen zosten Mai is D. Peregrinus van
verbeurenHonimoa verlost, dog den 28sten hem

Den aden November wierd na de bui-door ’t lot de reize na Ternate te beurt
ten-plaatzen bekend gemaakt, dat degevallen, die zyn Eerw, ook aannam.
buiten-Opperhoofden mede opziendersDen 17den Juny verzogt D. van der
der Schoolen waren.Sluis het voorschryven des Kerkenraads

In December is D. ab Englisch over¬om tot Predikant gevorderd te werden, D. Ab
leden, en D. de Leeuw den 1aden hier in’t geen hem wierd toegestaan. Englisch

Cecte¬zyn plaats gelegtD. Durant, met de Heer Commissaris
D. Du- denDen 2esten January had de Heer HurdtHurdt voor een springtogt den 27sten
rant over

aan de buiten-Opperhoofden ook belast,September mede gegaan, quam op deleden.
dat zy zich met de oeffening van dente rug-reize omtrent Boero den Ssten
Godsdienst niet bemoejen, de Predikan-December te sterven, en is daar be-
ten daar mede laten begaan, en hen nagraven.
vermogen helpen moestenDus bleven hier nu maar D. EldercamD. Ca-

heings In’t jaar 1679. waren hier nog D. D. D. depius, D. ab Englisch, en de Proponenten
verzoek Peregrinus en Vosmaar aan ’t Kasteel,D. D. von der Sluis, en Caheing, welke Leeuwen
afgesla-

na Bata¬laatste verzogt op Manipa te gaan predi D. de Leeuw op Honimoa, daar hyin
gen. via ver-ken, dat afgeslagen wierd om verscheide D. Peregrinus plaats gelegt was ; dog der

trokken.
zosten September nam die laatste Heerredenen.

D. Mon-r D. Montanus was in Ternate overleden. zyn afscheid, en vertrok om zeer geringe
tanus in waarschynlyk in't laatst des voorleden, redenen na Batavia.
Ternate

of ’t begin dezes jaars.overle-
InK 3den.
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ven, en de Heer Padbrugge geheel en alIn’t jaar 1680. komt D. Caheing den
ongelyk gegeven, en zyn Ed. aange-16den Juny uit Ternate weër hier als
schreven was, zich voortaan met hetPredikant; dog stierf den 4den Decem-
Kerkelyke niet te bemoejen, alzoo haarber daar aan. Ook is D. Peregrinus den
Edelheden dat zelf niet deden.

Isten July overleden, zoo dat D. Vosmaar
In’t jaar 1685. wat na den aden April,nu alleen onder zoo grooten Oegst nog

en voor den pden Mai, is D. Dix overle-overbleef.
den , zoo dat nu D. van der Sluis hierIn’t jaar 1681, den oden April, ver-
alleen was,schenen hier in vergadering D. D. Alezan-

De Kerk-bezoekingen waren doorder Carpius, Carolus Vonk, en Isaac Hel-
gebrek van Leeraars in geen anderhalflenius, welke laatste op eigen aanbieding
jaar op Boero, Manipa, Bonoa, en Ce-op die zelve dag op Honmmoa geplaatst,
ram, geschied.en na den yden Mai derwaards vertrok

In’t jaar 1686, den 3osen April.
ken is.

quam ik hier met Voorschoten, en ver-In’t jaar 1682, den aden Maart, ver-
scheen den 1sten Mai aan land, en denschenen hier D. D. Mattheus Hek, en
oden in vergadering.Rombertu; de Vos in vergadering; dog

Men ziet hier nu ettelyke jaaren aanden 6den Mai vertrok D. Hellenius ziek,
een, in wat bedroefden staat de Kerk

of lamagtig, na Batavia, D. de Vos is op
van Amboina is geweest, hebbende welHonimoa geplaatst, en D. Vonk den gden
verscheide Predikanten tot haren dienstApril hier overleden.
gehad; dog veele daar van zyn door hunIn’t jaar 1683. had zich de Heer
byzondere geschillen, zommige doorCommissaris Padbrugge aangematigd, voor
ziekte, en ook eenige door hunne schie-eerst de Nominatie by den Kerkenraad
lyk daar op gevolgde dood, niet in staatgemaakt, goed te keuren, en daar na
geweest, byna eenige vrugt te doen.uit dezelve zoodanige Leden, als zyn
Ook was 'er D. Vosmaar en D. van derEd. begeerde, ’er zelfs uit te kiezen.
Sluis eenige tyd maar alleen geweestD. Hek, en eenige anderen, waren van

Zoo ras ik my in Amboina had neder-oordeel, dat dit zyn Ed. toequam; dog
gezet, heb ik my ten eersten geschikt,D. Vosmaar sprak dit tegen, en verzogt
om de Maleitsche Taal, zoo als die daarden 2ysten Maart na Batavia te vertrek-
by den Inlander gesproken, en van deken, alzoo by zulken verkiezing van
meesten aldaar verstaan wierd, te leerenOuderlingen en Diakenen niet goedkeu-
en dat wel daarom, om dat al de Predi-ren kon. Zyn Eerw. vertrok in Mai
kanten, die hier tot nog toe zich in dezemet zyne Kerkelyke getuigenis, hem
Taal geoeffend, of eenigen dienst en vrugtdoor D. de Vos (zoo men zei, buiten ken-
hier in gedaan hadden, zich geheel en alnis van den Preses) gegeven, waar over
van die lage , gemeene en verstaanbaredaar na nog veel beweging gemaakt
schoon bastaard) Taal, en noit vanwierd door den Commissaris Politycq,
’t hoog Maleitsch bedienden, maar in te-uit naam van de Heer Padbrugge,
gendeel, als die van Baravia nu en danD. de Vos wierd aan het Kasteel ge-
van die hooge Taal al iets opperdenplaatst, en was zedert meest ziek.
gelyk in den jaaren 1677. en 1678. ge-Omtrent de Mooren verboden haar
schied is) zich met zeer veel ernst, enEdelheden, by hun schryvens van den
reden, altyd daar tegen gesteld hebben.19den July, dat die van Boero geen Prie-

Ik bragt het door neerstigheit zocPriesters buiten kennis van den Heer
verre, dat ik in weinig maanden eenLandvoogd, en dat zy die ook tot geen
openbare preuve van myne bequaamheitPolitycque bedieninge zouden mogen
in ’t bywezen van den Heer Landvoogdaanstellen, nog nieuwe plichten in haren

Padbrugge, en den Ternataanschen Land-Godsdienst invoeren.
voogd, de Heer Jacob Lobs, in 't Ma¬In’t jaar 1684. quam hier D. van der
leitsch voor des laatstens vertrek van hierSluis den zosten Maart weder, om ’er te
na Batavia in September, niet alleen aanleggen, en vertrok D. Hek na den zosten
t Kasteel, maar ook op HoetoemoeriMaart na Ternate in zyn plaats.

gegeven hebbende (dat aldus in vierOok was hier den 1sten Maart D. Hen-
maanden door my verricht is) ik doorricus Schooncheck, en D. Petrus Dix in
haar Hoog Edelheden daar op buiten-April; dog den eersten is den 1zden Juny
gemeen van tachentig tot honderd Gul-overleden.
den ter maand, ’s jaars daar aan (dat ikD. Alexander Carpius vertrok in Sep-
niet wete bevorens hier aan iemand an-tember na Batavia, en den 23sten No-
ders geschied te zyn) in soldye verhoogdvember stierf D. de Vos.
wierd, om daar voor myn loopend ver-Dit jaar quam ook tyding dat D. Vos-
band uit te dienen. Wel is waar, datmaar volkomen in 't gelyk gesteld, al
ik den 22sten July dezes jaars al om ver-zyn ingehouden soldye hem weergege-
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Niettegenstaande nu de vaste beveelen 1687.betering van gagie aan haar Edelheden

van haar Edelheden wel uitdrukkelykverzogt had, dog het is zeker, dat die Mer
bepaalden, dat in zoo een geval de laatstzend denverbetering, vooral op de gunstige ge-

Schryver,aangekomen Predikant na buiten gaantuigenis van de Heer Lobs, die my zelfs
niet zon¬moest, zoo nam de Heer de Haas dithad hooren prediken, en die ’er over der ge-

alleen op zich (dit had egter de naam al weld, enoordeelen , en aan haar Edelheden getui-
tot grootmede, dat het de Raad dede; dog geengenis daar af geven kon, en aldus om
nadeeleen, en zelf de Heer Commissaris , admyne neerstigheit geschied is
deter

brugge dorst zich 'er niet tegen stellenMen had uit Banda D. Manteau her- Kerke,

en dwong my (aoo ik zoo aanstonds nietder¬waards belast te gaan; dog zyn Eerw
waards.na ’t Vaderland vertrekken wilde, dathad dit geweigerd, weshalven men hier

immers een schrikkelyk geweld, en datnu nog om vier Predikanten, die ’er
nog tegen de uitdrukkelyke beveelen vanzeer wel van nooden waren, verzogt
haar Edelheden, was) tegen alle rechthad
en reden na Banda te gaan, zonder eensIn’t jaar 1687, den 4den April, quam
in opmerking te nemen, dat D. vanhier D. Cornelius van Brussel, op Batavia
Brussel hier niet, dan Neërduitsch (datvan Krankbezoeker (zonder eenige Taal
in Banda voor dien tyd ook voldoenvan geleerdheit te kennen) tot Propo-
kon) en dat ik in twee Taalen predikennent, en Predikant, vry schielyk gevor
kon, waar door dan hier by myn vertrekderd, om ’t ontwerp, dat D. Leidekker
een groote ondienst aan de Maleitschetoen al begon te maken, om hier ’t hoog
Kerk geschiede, alzoo ik, terwyl D.Maleitsch in te voeren, voort te zetten
van der Sluis op de Kerk- bezoekingenhoewel het met dien Heer gansch niet
na buiten ging, beide de Kerken aan ’tgelukt is, schoon men den schtitsaar.
Kasteel kon waarnemen, en D. vanof ’t klein Vraagboekje, in ’t hoog
Brussel niet, dat by de Heer Padbrugge,Maleitsch door D. Leidekker overgezet,
en de Leden van den Raad, wel watnu door zyn bestel herwaards gezonden
zwaarder had behooren te wegen, enhad, om dat hier in gebruik te brengen;
wel wat ernstiger behandeld te zyn.waar toe zich nu zeer schoone gelegen-

Dus vertrok ik dan den 17den July metheit opdeed, alzoo de Heer de Haas,
de Fluit Nadermeer, in gezelschap vanzyn Swager, dit jaar hier als Landvoogd
den opper-Koopman, de Heer Willemgekomen, en dus in staat was, om daar
Basting, na Banda, en was eenentwintigveel in toe te brengen, gelyk die mede
dagen (daar ’t maar een etmaal verre is )geheel en al voor dat hooge Maleitsch
op zee.was, hoewel de Heer Padbrugge, dien

Ondertusschen schreef de KerkenraadNa wel¬zyn Ed. verving, nevens my, en alle
den 4den Augusty van hier, dat zy de kers verandere in Amboina, oordeelde, dat dit

trek devrugten van den Ichtitsaar (schoon ’erboekje hier vrugteloos zyn zoude, om Maleitze
geen hope ter wereld toe was) nog verdat het Maleitsch te hoog, wel half Kerk hier

wagtten, en dat D. van der Sluis in No- ledigArabisch, en daarom voor den Inlander
stond.vember en December Boero, Manipaonverstaanbaar was; zynde dit hier met

en Ceram ’s Wester-deel bezogt had; indit hoog Maleitsch byna even eens, als
welken tyd de Maleitsche Kerk door een't op Ceylon met ’t invoeren van de Ca
Schoolmeester moest waargenomen wer-techismus van D. Ruel in ’t hoog Cinga
den, of ledig staan, daar men ’er, bylees, gesteld , daar de Predikanten mede
goed overleg, my niet alleen had kon-willen dat men by de oude en gemeene
nen, maar ook, volgens last, moetenCatechismus blyven zal; gelyk men on
houden, en nu nog te meer, om in ’tder de stof van Ceylon breeder ziet.
Maleitsch te prediken.Hier toe deed zich nog een beter ge-

In’t jaar 1688. quam ik den 19den of Delegenheit op, alzoo ondertusschen D
Schryverzosten Mai weder hier, hoorende, datJacobus de Bois, Predikant in Banda,
weërD. Hek uit Ternate in Maart of Aprilvan zyne Kerk-bezoeking van Aroe hier hier.

hier aangeweest, en na Batavia vertrokdoor de stroomen en winden aangedre-
ken was, hebbende zich, schoon buitenven, den 2esten Juny in myn huis was
dienst zynde, aangematigd hier te doo-komen te overlyden; waar by naderhand
pen, daar toe hy toen niet bevoegd,nog de dood van D. Gisbertus van Brakel
gelyk hem dat den 3den Mai ook verderkomende, en D. Manteau om zyne on-
door bevel van de Regeering aan denwilligheit, van niet na Amboina te gaan,
Kerkenraad benomen wasdoor haar Edelheden opontboden zynde.

Ik had in’t jaar 1686. de Kerk vanom na ’t Vaderland verzonden te wer- Zyne be¬
Hoetoemoeri pas in Augustus, en Hilavindingden, zoo was de Kerk van Banda nu

van dein October ook bezogt, en beschouwdezonder Predikanten, en genoodzaakt
slegtenu in dit jaar 1688. in October en No-om een Predikant uit Amboina te ver taat der

vember Honimoa, en Noessa Laoet Kerke.zoeken, gelyk kort daar na geschiedde.
gelyk
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of afgestoryen, of ziek en lam vertrok- 1699.1688. gelyk D. van der Sluis Boero, Manip-
ken, of die (dat nog het ergst van alleren Ceram; dog ik bevond het overal
was) schoon Taalkundig, en hier veery slegt, alzoo ’er in langen tyd geer
dienst konnende doe, tegen de ordersPredikant geweest was.
harer Edelheden, en tegen alle reden aanIn ’t volgende jaar belastten haarHaa
hier van daan na Banda gezonden warenEdelheden den aden Maart, by hunEdelhe

den be¬ terwyl de Kerk hier moest blyven ledigschryvens, dat men hoog of zuiver Ma.
ten staan, en dat wel op een tyd, dat hierleitsch hier leeren en invoeren moest, da
hoor

maar een Taalkundig man, te weten,niet anders was, dan het vat den bodemMaleit
D. van der Sluis, bleef, die immers al-in te in te slaan

voeren. een zoo veel Kerken niet waarnemenIn’t jaar 1689. schreef men van Bata-
kon. Dit was ook de rechte oorzaak,via den 15den February, dat men daar

dat zoo veel Kerken hier in ettelyke jaa-Nicolaas Hodenpyl (een man van geen
en door geen Predikanten bezogt konkennisse der letteren, en maar een gewe
den werden, alzoo 'er geen Taalkundigezen Krank-bezoeker) tot Proponent
buiten dien eenen, waren; waar op dangevorderd had; de reden was, om da

noodzakelyk een groot verval volgenhy by D. Leidckker het hoog Maleits had
noest. Had D. van der Sluis, die debeginnen te leeren, alzoo men voor had
zelve bezogt, en ze buiten allen twyffedit metter tyd ook door hem in Amboin-
legt bevond, dit toen zoo opgegeven,door te zetten, en in te voeren

hy had zeer wel gedaan; maar hy gingIn dit zelve jaar verscheen hier D. Pe
D. var

rus van der Vorm den 12den July, en voort daar met veel ophef van te schry-der Vorm
ven, dat daar na in verre na zoo breecde Kerkenraad van hier klaagde derhier

zosten September zeer sterk over den niet bevonden, en die recht, zoo als het
was, opgegeven, en waar by toen deslegten toestand van Amboina ’s Kerken
ware slegte staat der Kerke (die immersen Schoolen; ook begon D. van der Vorm

Maleitsch, dog 't hooge, te leeren, da ook na hare gesteltenis in dien tyd niet
anders wezen kon) na Batavia bekendimmers geen middel was om dezelve ti

herstellen, maar wel om ze in den grond gemaakt wierd; maar daar men ook alle

deze redenen had behooren by te voegen,te bederven

In dit jaar begon ik by my zelven nu om hen de mogelykheit van dit vervalDe over
en dan eenige boeken des Ouden Testa te klaarder te doen begrypen; en als merzetting

des Bybel ’er ’t invoeren van de hooge Maleitschements in ’t gemeen of laag Maleits over
soorden e zetten, alzoo ik de overzetting de saal met zulken geweld, als hier nu

Schryve
Sybels voor het noodigste werk hield, geschiedde, eens als de voornaamste re-

eggn

den (maar wie dorst daar van reppen.nen. om den Amboinees in kennis te doer
toenemen alzoo haar Edelheden dat zoo begeerden,

en de Landvoogd dit allenthalven zocIn’t jaar 1690, den 1yden April, quamD. Ho¬
D. Hodenpyl hier, en dit was de man doordrong, om zyn Swagers D. Leidck-

denpyl
hier. die de vervallene Ambonsche Kerk herstel- kers Bybel gedrukt te krygen) had mo

len, en met zyn hoog Maleits weer op gen byvoegen, zoo zou men zeer we

bouwen zou. Men verwonderde zich nebben konnen begrypen, dat zoo de
op Batavia zeer over dit schielyk verval Amboineezen in ’t stuk van den Gods-

der Kerke, van welke men bevorens zoo lienst, by ’t gebruik van de lage Ma-
hoog opgegeven had, en men schimpte leitsche Taal, die zy nog eenigzins ver-
in ’t gemeen,Jals of die genen, wier plig stonden, 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 an de hooge Maleitsche Taal, daar zy
van dezen Kerkenraad quam : want meen- niets ter wereld van verstonden, zouden
den zy D. Brussel (gelyk zy naderhanc connen toenemen, ja dat dit het regte
zeiden) hier mede, zoo moesten zy zoo 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
dat niemand, dan hy, zich traag hier in den laatsten doodsteek aan de zelve te

droeg, geven, alzoo ’er niets was, dat dezelve
Dat de staat der Kerke hier slegt, er eer, of schielyker en ook verder, datReden

dat zy hoe langs hoe meer vervallen was dit verkeerd middel, kon doen vervallen
van dit

ontstond niet van de ieverloosheit of luiverval 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

In de vorige tyden verbood men meteen in zoo grooten Oegst, die hen van
yd tot tyd, na een kort verblyf hier, reden, niet de minste verandering omtrent

X
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Ceylonsche Broederen, over de middelen1690 de leer tukken onder den Inlander te
van ’t redres van ’t verval van hunnemaken, om die teedere verstanden niet
Kerken en Schoolen hunne gedagtente verwarren, en nu vond men geen
opgevende, zyn mede van oordeel, datzwarigheit, om in een tyd, dat zy op
men zulx by de oude gemeene Cingalee-het allerzwakste, en reeds zoo verre
sche Taal houden, en dat men den In-door gebrck van Taalkundige Predikan¬
lander dat hoog Cingalees van D. Ruelten vervallen waren, een geheel andere

niet moest opdringen, alzoo zy ’t nietTaal in te voeren, en den Inlander te
verstonden.dwingen, om die leerstukken, die hy in

D. van Brussel, die nog geen Maleitsde lage reeès niet begrypen of leeren
ter wereld kon (schoon hy, om dit tekon, nu in de hooge Taal, daar hy niets
leeren, aangenomen was) bood aan navan verstond, te moeten aanleeren. Ook
Honimoa te gaan ; dog daar quamdiende die order, om ’t hoog Maleits te
niet af.leeren, te gelyk, om D. van der Sluis

Men verzogt den 15den January aanen den Schryver, die reeds zoo veel
de Regeering een buiten-belooning voormoeite tot ’t aanleeren der lage Taal
de buiten-onkosten der Predikanten opgedaan hadden, alle lust te benemen.
de buiten-togten; dog de Heer de Haasen om niet alleen al hun vorigen arbeid
sloeg dit wel zeer bars af, alzoo by noitte verydelen; maar om hun ook van daar
de Predikanten veel dienst heeft zoekente doen verhuizen, alzoo ’t zoo gemak
te doen; maar vermaak vond in alles, watkelyk niet is een nieuwe Taal te leeren,
zy verzogten, te dwarsboomen.behalven dat men ook hen niets dwazers

Den 3den Mai stelde D. van der Vorivoorstellen kon, als om in’t hoog Maleit.
voor Maleitsch te prediken (dat hoogdan de Meesters te onderwyzen, ten einde
Maleitsch, en dierhalven hier even zoodie dat dan den Inlander leeren zouden.
onverstaanbaar, als dat van D. Hoden-Ongehoorde , en onmogelyke zaaken,
pyl, was) en wierd door de Regeeringdie alle verstandige lieden ook zullen af-
in ’t laatst van ’t jaar belast na Hoin-keuren. Ook is die order ten deele mede

moa te gaan, daar zyn Eerw. drie jaarende oorzaak geweest, dat D. van der Sluis,
bleefdie nog wel den meesten dienst doen kon-

D. van der Sluis vertrok in Mai nakort 'er aan vertrokken is; waar op de
Batavia, dog niet zonder een groot ge-Kerk nog meer verviel.
schil tusschen zyn Eerw. en D. van derZoodanig stonden de zaaken in alle
Vorm over een zeldzaam voorval in Fe-waarhcit toen, en die van Batavia waren

nog ten uitersten verwonderd, van waar bruary des vorigen jaars.
Den 19den dier maand was ’er eenhier in Amboina zoo een schielyk verval

Chineesche Slaaf ’s avonds in ’t Gebed inin de Kerk quam.
de Maleitsche Kerk (dat driemaal’s weeksWie ziet hier nu niet klaar, dat dit

de ware reden van ’t verval, en dat die geschiedde) gekomen, met een Bekken
met bloemen bestroid , waar in watin zich zelve ook mogelyk, ja dat 'er or
Spek, &amp;c. en eenige Keerssen waren wel-zulk een gesteltenis, en op zoo grooten
ke die Chineesche jongen aan den Kosterschaarsheit van Taalkundige Predikanten,
gaf, om in die Kerk als een offerhandeool niet anders te wagten was ; be-
aan haren Deosi, of Joosje, te dienen.halven dat men andere middelen behoor-

gelyk zy by den vorigen Koster, Jan dede gebruikt, wat meer werk, dan men
Maris, gewoon waren te doen, behal-wel gewoon is, van de Taalkundige

ge- ven dat ook zommigen wel quamen, omPredikanten om hunne Taalkunde

de trappen van den Predik-stoel af tevanmaakt, en yder eiland ten minste
veegen, en dit de zieken met wat watereneen Predikant verzorgd te hebben;
in te geven, plegende meer andere by-nogdan had yder van die Predikanten
geloovigheden, en Heidensche zotter-werks genoeg gevonden, om het ei-
nyen; waar van de nieuwe Kosterland, dat hem toevertrouwd was, voor nu

kennis gegeven, en waar over in ’tverval te bewaren , alzoo ’t onmoge- jaar
al-1689. een scherp Placcaat, om ditlyk voor een of twee Predikanten was
erles te weeren, uitgekomen, gelykvyftig Kerken na behooren waar te

ook zedert die tyd een wagt van Soldaa-nemen.

ten by de Kerk gevoegd wasLaat nu de onpartydige Lezer zelf
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 der Sluis wel kennis gehad; maar dat hy
invoeren van ’t hoog Maleits niet het daar af aan den Kerkenraad, gelyk zyn
rechte middel was, om dezelve onher- plicht was, noit kennis gegeven, en
stelbaar te doen vervallen. Immers de daar door belet had, dit voor te komen;

III. DEEL. Waar
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waar omtrent ik geloove dat D. van der

Vorm in den grond der zaake gelyk had;
dog D. van der Sluis, die zich daar niet
geheel en al van wist te verschoonen,
alzoo de vorige Koster dat zyn Eerw
gezegt had, geraakte egter nog zonder
verdere moeite na Batavia.

Men ziet hier by egter weder een

blyk, hoe slegt het met de kennis der
Amboineezen stond, en hoe diep ’er de
Afgoden en Duivels-dienst nog in't hert
als begraven lag.

Met D. van der Sluis ging een zeer
scherpe brief, waar van D. van der Vorm
Schryver was, in welke zyn Eerw. uit
naam van dezen Kerkenraad zeer klaar
aanwees den grooten misslag van die van

Batavia, die gezegt hadden, niet te
weten, dat iemand der drie Predikanten
zich in het Maleitsch beyverden. By
dat geval prees deze Kerkenraad my
zeer, als eenen, die geen vier maanden na
zyn 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
zeggende verder van my, dat ik nergens
in minder, dan D. van der Sluis was ge-

weest, dat ik in Banda ook dubbele dienst in
twee Taalen gedaan, en dat pas na myn
wederkomst de bezoeking der buiten-
Kerken nevens D. van der Sluis waarge
nomen, en dat zyn Eerw. (D. van der
Vorm) toen ook al preuven van zyn
Taalkunde in 't Maleits in ’t openbaar
gegeven had.

In dit jaar heeft men op Boero, Manipa,
en Bonoa, volgens last harer Edelheden
van den 15den February de Christenen

van de Mooren gescheiden, gelyk ook
toen de scheiding der Diakenen alhier
op zich zelven, volgens bestel van de
Heer de Haas, goedgekeurd is. Ook

sloegen haar Edelheden, volgens schry-
vens van den 19den December, het ver-
zogte geld voor de onkosten der Predi-
kanten op de buiten-togten af-

In’t jaar 1691. verscheen hier den
12den Maart D. Henrik Wilhem Gordon,
en den 3osten April D. Andreas Lambertus
Loderus, in vergadering.

Den 3den Augusty verzogt D. van
Brussel, om op Oma te leggen, ten
einde te beter Maleitsch te leeren; dog
schoon de Kerkenraad, en ook de Heer
Schaghen , daar voor was, zoo wist de

Heer de Haas (die een byzonderen haat
tegen zyn Eerw. opgevat had) hem dat
gedurig te beletten, hoewel zyn Ed. dat
eindelyk mede den yden Augusty toe-
stond. Hy vertrok dan den 3den Sep-
tember, en stierf 'er den zosten van
hertzeer.

Door bestel van den Heer de Haas,

EZAAKEN.
dien grooten Patroon van D. Leidekker 1691.
belastten haar Edelheden den 6den Maart e last,

om hocgweer, om zuiver Maleitsch te leeren
MaleitsEn in dit zelve jaar den 15den September
nte

maakte ik aan dezen Kerkenraad bekend voeren ,

dat ik genegen was, den Bybel overte ver-

nieuwd.zetten, verzoekende tot overzienders des

zelfs de Messieurs de Ruiter en Rauscher;
etwee zeer Taalkundige Ouderlingen, aan
Schryver

welke ik verzogt, dat de vergaderingmaalt

aan denzich geliefde te gedragen, mits datde
Kerken-andere Broederen daar van ’t gezicht ook
ra2d 1yntonden nemen, ’t geen haar Eerw my
voorc¬toestonden, met belofte van myn werk,
Inen , Oin

den Bykeldat toen al verre gevorderd was, op zoc
over t0veel beter voet te zullen konnen voort-
zetten ,

zetten, en voordragen. bekend.
D. Hodenpyl, den 18den January be

D. Ho¬last zynde na Ternate te vertrekken
denpyl nadat geleek immers niet na de Ambon- Teratc

sche Kerk te herstellen) vertrok daar
heen , nemende den zasten April zyn af-
scheid.

Zedert dezen tyd moest ik alleen een
langen tyd Sondags tweemaal in 't Ma-
leitsch prediken, terwyl de andere twee
ieder eens in ’t Nederduitsch predikten,
daar nogtans besloten was, dat zoo ras
er geen vier Predikanten waren, de eene
beurt ophouden zou.

Ondertusschen schreven die van Bata-

via den isten February aan dezen Kerken¬
raad een zeer scherp antwoord op onzen
brief. Men gaf ook kennis, dat de

Krankbezoeker van Aken al mede indat

noog Maleitsch geoeffend wierd , en

mogelyk in ’t cinde van dit jaar ook na D. Lei-

Ly dekerde Oost zou gezonden werden.
'tnethielden den Bybel ook zeer noodzake K,

overzet-
dog D. Leidckker (die met de overzetting

en va
van dien in die hooge Taal bezig was sen Bybe¬

’t hooghad zynen arbeid al een tyd lang laten
Maleitssteken , dog was nu op nieuw verzogt
1g.er met yver weer aan te gaan, dat hy

ook aangenomen had te doen.

Den 2isten Mai wierd by den Kerken-
raad goedgevonden ingevolge van haar
besluit van den Bsten February des jaars
1690. (toen ’er drie Maleitsche Taal-
kundige Predikanten hier waren, daar ik
nu maar alleen aan ’t Kasteel was) door
die van de Regeering goedgekeurd, de

eene Maleitsche beurt (gelyk ’t in zulken
geval altyd geweest was) na te laten;
waar over zy niet weinig door die van de

Regeering, als hadde zy een groote misslag
begaan, gehekeld wierd, waar over haar
Edelheden ’t jaar ’er aan ook zeer scherp
over die van den Kerkenraad antwoord-

den, bevelende , dat men weer twee-

maal prediken, en zulx noit, dan na dat
by de Regeering verlof verzogt, en dat
toegestaan was , weër op zich zelven
afschaffen zou. Op al het welke de

Ker-
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Deze man, die een Diaken was, over169. Kerkenraad alleen met zedigheit en na 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 Avondmaal afgehouden had.
op te volgen, gelyk ik alleen toen weër 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 teeens predikten.
Den gden October dezes jaars wierd hebben op eigen gezag, en zonderDe¬

de Winkelier van der Poort ook om voorbeeld, van zyn Diakens-ampt ont-
Diaken

zeer wettige redenen van ’t Avondmaalvan der sloeg, waar over grote geschillen tusschen
Poort ons en de Regeering ontstonden, die ingehouden, en hem op een zedige wyze
wettig gezegt (alzoo by daags voor de Censura ’t volgende jaar een zeer slegten uitslag
van ’t

voor hem namen.Morum zeer dronken gewecst was, enAvond-

maal ge een groot straatgerugt gemaakt, zyn Den zesten en 2ysten October verzogt D. Lode-
houden. rus ver-vrouw geslagen, en veel buitensporighe- D. Loderus om de Maleitsche Predikatien

zoek, omden bedreven had) dat zy best oordeelde, van D. Caron te prediken, dat hem af-
Maleitsch

dat hy voor deze reize, om redenen, die geslagen, en toen te gelyk getoond is, te redi-

hy zelf wel wist, alzoo zy versch waren, ken, af-dat hy geen een vers in 't Maleitsch wel
gechaeeen.lezen kon.van ’t Avondmaal bleef.
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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 ver-
scheenen. 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 Schry-
ver ’s verzoek om zyne verlossing. D. D. Coldedehorn, en Bierman, hier. D. Fey-
lingius 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 Com-
missaris, 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.

Landvoogd en Raad dat 'er tweemaalNt jaar 1692. verschenen hier
Maleitsch zou gepredikt werden, gelylD. D. Joannes Stampioen, en Abra-
ik zedert alleen deed, en gaf men oolbamus Feylingius, den 3den April in
bevel dat D. Gordon na Oma zou g:anvergadering.
gelyk kort ’er aan geschiedde.Den Ssten April stelde ik, alzoo

Den 13den Mai verscheen de gansche'er scherp over ’t afzetten van de eene
Kerkenraad in den Politycquen RaadMaleitsche beurt door haar Edelheden
alwaar zy in hare order in ’t byzondergeschreven was, voor om tweemaal Ma-
zaten om over de zaak van den Diukenleitsch te prediken; en alzoo D. D. Gor-¬
van der Poort, onwettig, zoo zy staandedon en Loderus mede niet weinig over
hielden, door den Raad buiten zyn ampttraagheit in’t aanleeren van 't Maleitsch,
gesteld, te sprekendoor haar Edelheden geteekend waren,

D. Loderus, die Preses was, geraakteom dat zy met hun beiden my ten min-
in plaats van over deze zaak te handelen,sten geen eens ontlasten konden, zoc
met de Heer Schaghen over iets tusschenverzogt D. Loderus weër om Sondag:
hun beide voorgevallen, in zulken hoogeens Maleitsch te prediken.
geschil, dat het de gansche byeenkomstZyn Eerws aanbieding wierd vlak van
zou verydeld hebben; hoewel hy in dende hand gewezen, alzoo by niet in staat
grond groot gelyk had: want hy was uitwas, en ik bood aan hem beter te leeren,
last van den Kerkenraad by de Heerom die Taal ordentelyk, en niet bespot¬
Schaghen op de tyd van de noodiging tentelyk, gelyk met het Portugeesch op
Avondmaal met een Ouderling geweest,Batavia voorgevallen was, te prediken;
en had zyn Ed. op een zedige wyze uitdoch myne aanbieding ging niet door ;
naam van den Kerkenraad voorgehouden,maar den 21sten Mai belastte de Heer
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hebben, van zyn dienst op eigen gezag1692. dat haar Eerw groote zwarigheit vonden
afgezet had, te spreken.zyn Ed., en die van zyn Raad, zoo lang

men in zoo veel verwydering met den Ik zeide , dat de Kerkelyke perzoonen
Kerkelyk door een Kerkenraad op goed-anderen over deze zwevende zaak leef-
keuring der Regeering aangesteld wierde, ten Avondmaal te verzoeken, of om

den, en dat dit Kerkelyk recht ook medeook zelf ten Avondmaal te gaan, en dat

bragt , dat zy, zich te buiten gaandewy dierhalven, als geerne (schoon wi
Kerkelyk, en niet door die van de Re¬toonen zouden verongelykt te zyn) de
geering, gestraft, en, zoo zy dat ver-minste willende zyn, verzogten datde

dienden, ook afgezet wierden, waar vanHeer Landvoogd ons dog, eer ’t zoc
dan, des noods, aan de Regeering ken-verre quam, gelegenheit geliefde te ge-
nis gegeven, en waar op hare goed-ven, om met malkanderen in der iminne
keuring afgewagt wierd. Welk laatstehier over te spreken, en maar eens ge-
egter in ’t geval van iemand wettig vanhoord te werden, verzekerd zynde, dat
't Avondmaal af te houden geen plaatszyn Ed. ons gelyk geven, en mendan

had, alzoo het werk van den Kerken-met een gerust gemoed gezamentlyk zou
raad was, over ’t gedrag van hare Lede-konnen ten Avondmaal gaan.
maten te oordeelen, en ook die gene,Dit zeer billyk en minnelyk voorstelEn ook
die zich onweerdig maakten , vannaim die Heer zeer hoog op, even als of tover een

Avondmaal af te houden, zonder dat zygeval van D. Loderus daar gekomen was, om zyf
D. Lode Ed. en zyn Raad het Avondmaal te ver- gewoon, of gehouden waren aan die van
Tus C1 de Regeering daar af eenige kennis tebieden, dat geenzins de meening wasde Heer

geven.gelyk als ook ’t geheele voorstel er nietSchaghen

enzoo zich daar over iemand al mogtn geleck.

bezwaard, en reden vinden, om aan deDaar op begon zyn Ed. niet weinig orWaar

over die Regeering te klagen , dat dan geenhem, en (220 D. Loderus zeide) ook op
beide ordentelyke Regecring gewoon was zulkden Kerkenraad, uit te vaaren, dat ein
Heeren

een perzoon maar alleen te hooren, endelyk zoo hoog liep , dat de Ouderlinggeschi
zoo by Diaken was, maar op haar Ed.stil na huis ging (daar liy zeer qualykkregen.
eigen gezag, af te zetten; maar dat dieaan dede, alzoo by, uit naam des Ker
dan eenig nader berigt van zulk een be-kenraads gezonden zynde, ook zyn Pre-
schuldigde Kerkenraad gewoon was tedileant dekken, en tot het laatste moest

verzoeken.gebleven hebben, om van alles getuige-
Ik zeide verder, dat zyn Ed. dennis te geven) ’t welk de Heer Schaghen

Diaken van der Poort maar alleen, enziende , was hy nog heviger tegen D.
ons noit gehoord, en hem, als was hyLoderus uitgevaaren, die niet weinig hiei
door ofs grootelyks verongelykt, tenover mede ’t zyne gezegt had, hoewel
eersten maar afgezet hebbende, een zaakhem dat zeer qualyk bequami.
gedaan had , tot welke zyn Ed. onbe-Daar over nu begon de Heer Land-
voegd, en die alleen van ’t recht dervoogd, zoo als D. Loderus van de reden
Kerke was, en die wy onmogelyk kon-van onze komst een ophef maakte, niet
den laten voorbyssippen, alzoo wy, alsweinig over zyn Eerw. te klagen, waar
eerlyke mannen, gehouden waren ditdoor de woorden tusichen die Heeren vry
recht, niet als ’t onze (dew,l vy dathoog liepen.
voor ons in ’t byzonder licht zoudenIk zat toen de tweede, als Schryvei’t Welk
konnen overstappen) maar als t rechtvan onze vergadering, en nam de vryheitde
van de Kerk (dat wy al zoo weinig aanSchryver (ziende dit als een zaak aan, bequaam

affneed die van de Regeering, als die van deom onze geheele byeenkomst te veryde
Regeering ’t hunne aan die van de Kerklen) van dit dryvend af te snyden.
mogten overgeven ) getrouw te bewaren,Ik verzogt den Prefes D. Loferus zeer
te handhaven, en voor te staan, en datvriendelyk te zvygen, en verzogt ook
dit in alle opregtheit ook alleen onzeaan de Heer Schaghien, dat, zoo zyn Ed.
toeleg, en ’t verder verzoek was om my’t niet qualyk nam, ik de party opvat-
nu over de zaak zelf te hoorenten, en zeggen zoudc, waar over wy

Ik vervolgde daar op, dat van der Poorthier te zamen gekomen waren , latende
zich, daags voor de Censura Morumdie zaak tusschen zyn Ed., en D. Loderaas,
onbeschoft dronken gedronken, alles invooreert bcrusten.

huis niet alleen gebrolen, maar ook opIk vertoonde dan aan zyn Ed , dat
straat geworpen , daar een schrikkelykwy daar verschenen waren, om over de
leven gemaakt, zyn vrouw (zoo zy zelfzaak van den Diaken van der Poort, die
tegen den omgaanden Predikant en Qu-zyn Ed., onzes oordeels zeer onbevoegd,
derling klaagde) geslagen, en zich zooen onordentelyk, zonder ons oit daar
buitensporig aangesteld had , dat veelover, en hem maar alleen gehoord te
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deling van den Kerkenraad omtrent vanleden des Kerkenraads van oordeel ge
der Poort, ’t geen hem nu klaar geble-weest waren, dat men hem het Avond¬

ken, maar geheel anders voorgekomenmaal behoorde te verbieden; dog, dat na
was, alzoo hy geklaagd had afgehoudeneen ryp overleg, alzoo ons dit de eerste
te zyn, zonder dat hem eenige de minstemaal van hem voorquam, by meerderheit

reden gegeven was; daar hem geenvan stemmen best gekeurd was, dat men,
kragtiger en te gelyk bescheidener redenom dien man niet te brandmerken, hier
van zyn quaad gedrag kon gegeven wer-van niets aanteekenen, en hem op de
den, dan met hem tot zyn buitensporig-zedigste wyze met korte woorden zeggen
heit van daags te voren te wyzen.zou, dat hy zelf best wist, wat ’er daags

Hy bekende dierhalven ook zeer edel-te voren in zyn huis voorgevallen, en
moedig, dat van der Poort hem, en zynenverder in zyn stoep in 't oog van yder
Raad misleid, en dat zyn Ed. daar opeen, geschied was, dat wy hem dat alles
een misslag begaan had, eerst van hemkonden bewyzen, dog, om op zyn zagtste
alleen, en ons niet te hooren, ten an-te handelen, dit aan zyn eigen gemoed
deren ook in hem van zyn ampt vanlieten, maar dat wy ook raadzaam ge-

vonden hadden, om niemand ergernis Diaken afgezet te hebben, ’t geen zyn
over zulk een versch-gebeurde zaak te Ed. nu ook bekende volgens myn gedaan

voorstel van ’t recht der Kerke, en nietgeven, hem broederlyk te raden, zich
van het recht der Regeering te zyn,voor deze maal van ’t Avondmaal te ont-
waar op dan zyn Ed. dezen van der Poorthouden, en zich in ’t toekomende voor-

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. zouden, te handelen.

Hebben wy, Ed. Heer, nu op een Wy bedankten zyn Ed. voor zyne
beleefder en zediger wyze dien man, die edelmoedige erkentenis van onze voor-
wat anders verdiend had, konnen hande- zigtige handeling, en van ons hier in
len, en hebben wy daar mede verdiend, gekreukt recht, en verzekerden zyn Ed.
dat UEd. hem ons ten eersten, en zonder 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 zynen Raad te geraaken, en dat wy niets
zelf oordeelen, of U Ed., indien U Ed 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. Lo-
verongelykt zyn: Indien ja, gelyk wy 'tgeschil tusschen zyn Ed., en D. Lode deris na
op de voorzigtige behandeling van den Bata viarus, was egter van dit gevolg, dat hy

vcrzon-Kerkenraad in dezen van U Eds. edel- door zyn Ed. in’t begin van Juny, vol-
den.moedigheit en bescheidenheit niet anders gens besluit van den 13den Mai, na Ba

afwagten, zoo verzoeken wy dat U Ed., 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 vanConside-
behoorende, zoodanig te handelen, als de Regeering, en den 12den ook de Heer ratièn

van D.wy in redelykheit, na ’t Kerken-recht, van der Vorm hunne Consideratien wegens
van derzullen oordeelen te behooren- den staat der Ambonsche Kerk, en e¬ Vorm,De Heer Schaghen, dit voorstel van gens de Maleitsche Taal, die men mef
en den

my gehoord, en nu de zaak in zyn bin- de beste vrugt hier gebruiken kon, Schryver,en
over denenste gezien hebbende, prees zeer de ik ook de myne, over, om de gedagten
Maleit-bescheide en welgegronde wyze, op van dezen Kerkenraad daar over na Bata- sche Taal.welke ik dit ons recnt der Kerke voor- via bekend te maken.

gesteld, en aangewezen had, hoe wy Zyn Eerw. kon wel niet tegenspreken,
niet konden, nog mogten nalaten dat de laage Taal best verstaan wierd;
t recht van een ander, ons toevertrouwd, 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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dat hy de Taal, die hy vond, gehouden na Ternate, hebbende hier in ’t Neder-
was te volgen. duitsch gepredikt.

Ik hield het dierhalven voor best, den D. van Aken was in dit jaar ook van
Inlander in de laage Taal, om dat die Batavia als Predikant na Ternate gezon¬
best verstaan , en daar door nog iets den, al om dat hoog Maleits in te voe¬
gevorderd wierd, te onderwyzen, en ren , dat overal, waar, en met hoe veel
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

vrugt geweest is.van aard is, en zwarigheit maakt, om
iets in een Taal, die hy reeds kend, te By ’t overzenden van myne en D. van
leeren , daar omtrent nog veel meer der Vorm ’s aanmerkingen over 't Ma-
zwarigheit maken zou in een Taal, die leitsch &amp;c. zegt de Batavische Kerk-
hy niet verstaat, behalven dat hy al het vergadering Art. 2. dat zy de hooge
oude vergeten, en van al ’t nieuwe niet Taal geenzins kan goed houden in te
het minste begrip hebben zou. voeren, nog door Catechisatiën, en al-

Egter dreef toen de Kerkenraad alhier lerminst door Predicatien, om redenen
door, dat het best was hoog Maleitsch in de aanmerkingen van die twee Broe-
te leeren, waarschynelyk om dat haar deren gemeld, en dat zy 't dierhalven
Edelheden dit geboden, en om dat D. het nutste hielden, voor dezen tyd by de
Leidekker bezig was, den Bybel in die gewoone Taal te blyven, dewyl die
hooge Taal over te zetten. NB. in de gemeente ongelyk meerder,

In dit zelve jaar viel ’er nog een zaak als de hooge zuivere Taal, verstaan wierd.
Daar spreken zy immers klaar van eentusschen de Heer Schaghen en D. Gor-

don voor, die wereldkundig genoeg is, hooge Taal, en dan zyn ’er nog die
loogchenen, dat 'er een hooge, of laagezonder, dat ik daar van behoeve te

spreken. Taal is.

Over de Leeraars en Meesters oordeel-Hier op quam kort ’er aan ’t vertrek
den zy, dat die, als de jongelingen opvan dien Heer over Banda na Batavia

een hooge School, zich in de zuiverete volgen; zoo dat deze Kerk in dit

Taal behoorden te oeffenen; al het wel-aar weer van twee Predikanten ontzet

ke egter hier gansch niet te pas quam,vas.

alzoo ’t vast bleef, dat de PredikantenIk had dit jaar, ziende, dat ik met
geen nieuwe Taal ergens invoerenmynen dienst onder alle die dryvers van
maar de Taal, die zy vinden, zoo zyhet hoog Maleitsch niet veel vrugt doen,
rugt willen doen, volgen moeten.en imy zelve maar hertzeer geven zou,

Wy deden wel ons uiterste best, omgoedgevonden, om myne verlossing te
den Inlander, door gedurige bezoekingenverzoeken, alzoo myn tyd haast uit zou-
der buiten-Kerken (waar omtrent D.de zyn, die ik verplicht was hier te
van der Vorm wel de zwaarste post had,blyven.

met al de overzeesche Kerken, terwylDus quam de gansche last der Maleit-
ik die in ’t gebergte waarnam) te doen,sche dienst hier op my, en op Honimoa
maar wat kon het helpen, dat een Pre-en elders buiten, op D. van der Vorm

dikant op zyn best tweemaal ’s jaars inaan , dat voor twce mannen vry te
yder dorp tweemaal predikte, en Cate-zwaar waS.

chiseerde : Immers niet met allen, (ge¬In’t jaar 1693. zyn hier den 1yden
lyk men dat onder de stoffe van CeylonApril van Batavia D. Hermannus Col-
ook door D. Synjeu, in opzigt van dendedchorn, en D. Petrus Bierman ge-
vervallen staat der Kerken van Ceylonkomen,

eenigzins verder aangedrongen zal vin-Ook wierd dit jaar den 13den January
den, dat dit middel zeer weinig helpenvan haar Edelheden belast voortaan alles

kan) en dierhalven zegge ik (gelyk ikaan de Regeering hier schriftelyk bekend
toen, en altyd daar na, gezegt, en zoote maken; als ook dat de Regeering
menigmaal in myne Kerk-berichten, en’t verkiezen van Krankbezoekers aan den

vooral in myne overgegevene aanmer-Kerkenraad moest laten.

kingen, aangewezen heb) dat hier veelD. Feylingius wierd in January dezes
te weinig Predikanten voor zoo grootenaars op Honimoa gelegt, en D. van der
Oegst zyn, en dat yder eiland ten aller-Vorm quam aan ’t Kasteel, op welke tyd
minsten een, en Ceram wel twee Predi-ik eerst van tweemaal alleen in 't Ma-

kanten van nooden, en dat zulk eenleitsch te prediken ontlast wierd, daar
man dan nog hals-werk heeft, om hetnu zoo lang geen een der Predikanten
overal alleen waar te nemen, dewyl ydermeer, als alle Sondag eens, gepredikt

had. dan nog wel zes of acht Kerken tot zyn
last hebben zal, daar yder dorp in ’t Va-D. Stampioen vertrok in Mai of Juny

derland
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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
haar Edelheden ook zeer streng , dat
men hier hoog Maleitsch voortaan leeren
moest; dog dit was alleen door 't bestel
van de Heer de Haas

Ook is alle den arbeid van de Predi-
kanten en de Meesters te vergeefs ge
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,
mogelyk in wraak, om dat hy, over
zyn vorig slecht leven, van den Kerken
raad op Batavia niet al te wel na zyn zin
gehandeld was) de boete, te voren op
’t komen in de Kerk en in de Catechisa-

tien, met goedkeuring der Regeering
en al in de Heer Speelman ’s tyd hier
ingesteld, wierd afgeschaft, waar doo
veroorzaakt is, dat de jongelingen en
meisjens, die zeer wel geoeffend uit de
Schoolen gingen, na uit de zelve verlost
te zyn, niet in de Kerk, nog in de
Catechisatien, zo wel als de oude lie-
den, verscheenen, waar door zy ten eer-
sten alles, dat zy dus verre zeer wel ge
leerd hadden, weër geheel en al quamer
te vergeten ; al 't welke veroorzaakt
wierd door die schielyke veranderins
onder de Inlanders in zaaken van Gods-
dienst, al over langen tyd by de Kerken-
ordening quaad gekeurd, en waar of
ook voornamentlyk dat sterk verval ge-
volgd is.

lemand, die kennis van de Schoolen
in ’t Vaderland heeft, weet zekerlyk,
dat daar de boetens om de jeugd in hun
pligt, en behoorlyke order te houden.
van oudsher met veel vrugt in trein ge
weest, en tot nog toe zyn.

En schoon de Heer de Haas in dit
afschaffen der boetens by den Inlander te

betalen, meest daar op zag, dat hy
onbillyk hield de Inlanders door boete
tot het komen in de Kerk te dringen
Een stelling waar in zyn Ed wel eenig
zins in den eersten opslag schynt gelyk te
hebben, alzoo men dit stuk aan een
yders gemoed behoord vry te laten;
maar men moet in opzigt van den Inlan
der hier omtrent een geheel ander oor-
deel als omtrent de Christenen in 't Va¬
derland vellen, alzoo deze nog ten
grooten deele Heidenen en die in ’t Vader¬
land van ouders tot ouders Christenen
geboren zyn.

Daar beneven moest men (indien men
dit hier onwettig keurde) zoo grooter

E ZAAKEN
reekx van jaaren te voren den Inlander

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-

lander niet eensklaps onherstelbaar als
wilde doen afvallen, om weer volslagen
Heidensch te werden: want als hunne kin-
deren in de Schoolen, en de bejaarden
wegens verzuim van in de Kerk te ko-
men geen boete meer gaven, zoo was
’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
’t jaar 1709. breeder toonen) doen kon-

den, behalven dat daar by alle de dienst

der Meesters en der Predikanten ydel en

vrugteloos geworden is, daar men hier
nevens ook in agting nemen moet, dat
de E. Compagnie zoo veele Meesters uit
hare kas betaalt, zonder dat de Inlanders
omtrent de School-dienst of Kerk-dienst
eenige lasten dragen, daar de ouders in

t Vaderland gewoon zyn den Meester
uit hunne beurzen te betalen. Betaald
nu de E. Compagnie zoo milddadig de
Meesters, ten minsten dat zy dit tot
haar voordeel hebben , dat de ouders

door een geringe boete verpligt werder
hunne kinderen ter School te zenden

op dat hare onkosten niet te vergeef-

mogen zyn
En wat het komen in de Kerk, of by

verzuim van dien boete te geven, betreft

t geen niet alleen in Amboina plagt te

geschieden; maar ook op Ceylon, gelyk
men onder die Kerk-zaaken zal konnen

zien, en elders , van gebruik is) zoo

men die wil afgekeurd hebben , dan is
immers de dienst van alle Predikanten

hier, en elders, vrugteloos; en dan is

’t ook onnoodig, dat de E. Compagnie
zoo veel Predikanten tot verdere bekee-

ring van den Inlander in dienst houde
alzoo wanneer de Inlander niet in 't

gehoor van Gods Woord komt, hy on-
mogelyk kan bekeerd werden; waarom
ik van oordeel wezen zou, om den dienst

van de Predikanten hier niet bespottelyk
te maken, dat men dan ook maar te

gelyk de E. Compagnie van alle die
onnoodige kosten, om zoo veel Predi-
kanten met zoo veel last van gagie en
emolumenten aan te houden , behoorde

te ontlasten, alzoo dog op die schadelyke
afschaffing van de zoo lang herwaards
ingevoerde boetens met al hunne Taal-
kunde en dienst niet het minste op den
Inlander by ’t inslaan van die weg te
winnen, en zulx ook veel beter te ver-

ant woorden is, dan als men goed vind
oim
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1693. om de Predikanton en Schoolmeesters Taal, die hy niet verstaat, te hooren

dus vrugteloos hun dienst te laten waar- prediken, of te Catechizeeren.
nemen, en de Heeren Meesters onder- In’t jaar 1694, den 31sten January,
tusschen tegen alle redelykheit zoo zware schreven ook die van den Batavischen
kosten te doen dragen. Kerkenraad, dat zy nevens ons van oordeel

Om alle de voornoemde redenen dan waren, dat de lage Maleitsche Taal bes
zou ik best oordeelen de boetens niet af voor de Predikatiën was; alzoo die Taal
te schaffen, om den dienst der Predikanten voor hen t stigtelykst wezen moest, die zy
en Meesters, mitsgaders de groote kosten best verstaan konden ; dog dat het hoog
der E. Compagnie ten minste van eenige Maleitsch egier met vrugt van de Prédi-
nuttigheit te maken; en vooral, om dat kanten en Schoolmeesters (kennen het die
die boetens in Amboina altyd zeer matig niet, hoe zal het dan de gemeinte ver-
en 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

aan de School-kinderen zouden leeren, enschaffing, geoordeeld zyn.
Ik achtte ’t nodig, alvorens van dit dus een yder bequaam zyn zoude om de

stuk, van de boetens van den Inlander zuivere Taal, en om de heilige Schrift te
af te stappen, om ’er dit nog by te voe¬ 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
gelyk geven zal. Edelheden , dat geen Politycq Com

Dit nu is de ware staat en reden van missaris in Kerkenrade zitten mogt, dan
geheel verval van de Kerke van Am-t die van onzen Godsdienst is, en dat an

poina, dat immers de Predikanten of de ders de naaste aan hem die plaats bekleeder
moest; hoewel men hier na een man zalMeesters niet konnen gebeteren, en dat

niet minder, dan een bewys van de zien zitten; die nog niet gedoopt was.
traagheit, of luiheit (zoo het op het Ook verboden toen haar Edelheden
verkeerd voorgeven van de Heer de Haas dat de Politycquen ’t geven van Kerke
haar Edelheden, zonder ons eens te hoo- lyke getuigenissen aan iemand niet mogten

beletten, gelyk men had tragten teren, by hun schryvens van ’t jaar 1689.
doen.geerne zogten te duiden) van een van

In dit jaar verscheenen hier den 16denbeiden is
January D. Chrislianus Fredericus Nucella.Dit heb ik, dit hebben ook andere
en D. Cornelius Coeterier, gelyk ookvan myne Amptgenooten menigmaal

in onze Kerk-berigten, aangewezen, en D. Hodenpyl den 17den April , zoo dat

wy nu een getal van agt Predikantendaar omtrent de hulp der Regecring ver-
voor een tyd uitmaakten; dog ik ver-zogt; dog noit heeft een van de Heeren
trok na Batavia, om na ’t Vaderland ttLandvoogden zich aan de zaaken of 't
gaan, D. Coeterier stierf den aden Juny,verval van de Kerk zoo veel gelegen
en D. Hodenpyl wierd in plaats van D.gelaten, om met my, of iemand van
Feylingius; die den 3osten Juny na Bandamyn Amptgenoten, gelyk wel behoord
vertrok, op Honimoa gelegt.had , daar over eens te spreken, veel

Dus nam te dier tyd D. van dermin om eenig middel tot herstelling van
Vorm aan ’t Kasteel den Maleitschen’t gebrek, dat wy aangewezen hadden,
dienst alleen waar werdende de Neder-te beramen; maar alles wilde men van de

duitsche by D. Bierman en D. NucellaPredikanten hebben, die onderrusschen
vervuld.alles deden, wat in hun vermogen was

D. Coldedehorn wierd ook op een zeerzonder dat het iet helpen kon, om de
onwettige wyze, en vlak tegen de be-reden, te voren gegeven. By al het
velen van haar Edelheden, door den Heerwelke nog die groote verbystering komt,
Schaghen na Oma gezonden, daar het dedat men een geheel land en volk dwin-
post van een der laatst aangekomene wasgen wil om een nieuwe Taal, of hoog
na een buiten-Kerk op een der eilandenMaleitsch te leeren, om de gronden van
te gaan.onzen Godsdienst te beter te verstaan.

Wat helpen dan al die bevelen van dedaar men hen niet bewegen kon, om
Heeren in ’t Vaderland, of van haardie in een Taal, die zy reeds verstaan,
Edelheden, als de Heeren Landvoogdenin de Kerk te komen hooren prediken;
hun hoofd volgen, en , om hun doen teeen zaak, die alle menschen, die buiten
dekken, het de naam geven, dat dedrift zyn, en reden gebruiken willen,
Raad (daar in ’er geen een zit, die henzekerlyk zullen afkeuren, en van welke
durft tegenspreken, zoo hy niet wilzy moeten bekennen, dat dit het regte
bedorven zyn) zulx besloten heeft, diemiddel was, om de Inlanders, zoo zy
immers de magt niet had, om vlak tegenniet reeds weg bleven , weg te jagen:
de beveelen en bepalingen van haar Edek-want wat lust kan iemand hebben in een
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gepredikt had. Een getuigenis, bynaheden omtrent zoo een zaak in het by-
van het zelve gewigt, als my in’t jaarzonder iet anders te besluiten.
1712. door de gansche Kerkenraad vanVoor myn vertrek uit Amboina droeg
Amboina (gelyk wy op zyn plaats toonenik aan dezen Kerkenraad ook voor, dat
zullen) gegeven is. Ook heeft de Hecrik den Bybel in de lage Maleitsche en
Leidekker zelfs van my getuigd, noit eenhier gebruikelyke Taal overgezet heb-
Predikant gehoord te hebben, die hetbende, dien genegen was metter tyd in 't
Maleitsch beter predikte , dan ik, ge-licht te geven, en verzogt, dat zy dit
yk ik met een brief van zyn Eerw. too-werk gesiefden by hun schryvens zoo na
nen kan.Batavia, als na ’t Vaderland , aan te

Dierhalven, predikte ik zoo verstaan-bevelen.
paar, zoo konden haar Eerw, immers,Zy namen dit wel aan; dog verzogten
zonder myn werk te zien, wel denken,het eerst te zien, alzoo zy voorgaven
dat myne overzetting ook zulk Ma-er anders niet over te konnen schryven.
leitsch, en dierhalven voor den InlanderIk kon niet goedvinden myn werk aan
zeer verstaanbaar, en van veel vrugt we-zulke Heeren over te geven, die geheel
zen zoude; dog zulx te getuigen, wasen al voor ’t hoge Maleitsch, en vyanden
niet anders, als aan ’t werk van D. Lei-van ’t lage waren.
dekker hunnen Heilig, den doodsteck teZulke waren D. D. van der Vorm en
geven, behalven dat men ook haar Edel-Hodenpyl, die niet alleen eene streng

heden zeer vertoornd zou hebben, invoor ’t hoog Maleitsch trokken, maar
welken Raad D. Leidekker twee ordinarisdaarenboven Swagers en geheel en al
Raaden van India, de Heeren de Haasvoor het werk van de Heer Leidekker,

en van Riebeck, zitten had, die zynebuiten dat zy geen van beiden in staat
Swagers waren, en die de Heeren van dewaren, om over myn werk, in de lage
Hooge Regeering door hun groot gezagTaal overgezet, te oordeeien, dewyl zy
en aanraden hadden weten te bewegen,niet dan hoog Maleitsch predikten, dat
om mede voor dat Hoog Maleitsch, enniemand in de gemeinte verstaan kon.

voor dien Bybel van D. Leidekker te zyn.De andere Broederen waren, of eerst
Daar ziet gy dan in alle opregtigheit,gekomen, of altoos geen van allen zoo

hoe het met de zaak van mynen Bybel,verre in 't Maleitsch, dat zy daar over
dle toen reeds meest klaar was, en metmede eenigzins konden oordeelen ; be¬
die van D. Leidckker, die nog niet zeerhalven dat zy mede te dier tyd voor dat
verre was gekomen, te dier tyd stond,hoog Maleitsch waren, om dat van hoo-
dat naderhand, toen de Heer van Riebeckger hand belast wierd, dat men dat hier
Generaal wierd, nog zeer veel verergerdaanleeren moest, hellende, of uit een

is, alzoo geen een Heer der Hooge Re¬verkeerde drift, of uit vrecze, mede
geering zyn Ed., om zyn scherpen aard,over tot het gene , dat geen van hun
tegenspreken dorst, die men wel den-allen toen verstond, dat egter de Kerke
ken kan dat 't werk van zyn Swager methier naderhand veel ondienst gedaan, en
alle kragt by de Heeren in ’t Vaderlandde Heeren, mitsgaders de Kerken in 't
voortgezet heeft, waar tegen zich deVaderland een verkeerd denkbeeld van
andere Heeren niet hebben durven aan-deze zaak gegeven heeft.

Wat zou dit nu anders geweest zyn, kanten.

als myn werk over te geven aan mannen, Ik zal nu van dit werk niet verder,
maar liever, na dat ik met dit Kerkelykedie (gelyk de gevolgen geleerd hebben,

myn werk maar gebruikt zouden hebben, byna ten einde gek-men zal zyn, om
het eene met het andere niet te verwar-niet, om dat in opregtheit na- of over

te 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

zeer sterkkonnen verwerpen, om dan dat van was, en niet minder in’t jaar 1695, het
ierD. Leidekker zoo veel te sterker aan te hoog Maleitsch door, dat ook van tyd
voortge¬beveelen; dat alleen de reden was, waar- tot tyd door de nieuw-aangekomene
zet.

om ik het hen ook onthouden hebbe. Predikanten, alzoo men dat dog wilde
hebben, geleerd wierd.Die Heeren wisten toen egter zeer

In dit jaar nu waren hier D. D. van derwel, dat ik Maleitsch kon, en dat ik
dat Maleitsch, dat daar gebruikt en ver- Vorm, Bierman, en Nucella aan ’t Ka-
staan wierd, zoodanig predikte, dat de steel, D. Coldedehorn op Oma, en D.
gansche Inlandsche gemeinte daar over Hodenpyl op Honimoa geplaatst.
voldaan was, gelyk zy my ook de ge- Den 11den July verzogten die van Ti- Die van

Thoelaletuigenis in het byzonder gaven, dat zy hoelale Christen te werden, en een Mee
err oe¬hier noit een Predikant gehad hebben, ster te mogen hebben, dat hen in 't ein keChri-

de van’t jaar toegestaan is.die zoo verstaanbaar die Taal voor haar ster te

In werden.

1694.
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In dit jaar had D. Bierman in 't Ma¬ Dit preuve geven in 't Maleitsch was,

leitsch (waarschynelyk ’t hooge, hoewel om dit voorval van hem, by een besluit
den 17den Maart vastgesteld, dat voor-ik het niet recht weet ) gepredikt.
taan geen Predikant zou in 't MaleitschD. ven der Vorm, en D. Coldedehorn,

verzogten na Batavia op te gaan, en openbaar mogen prediken, voor dat hy
D. Nacella was veeltyds flaauw, en zie- eerst kennis aan den Kerkenraad, en ’er

kelyk, waar door zyn Eerw. nog zoo een preuve af gegeven had, dat de Re¬
geering goedkeurde.veel in 't Maleitsch niet vorderde

Den 11den October vertrok D. Bier-In’t jaar, 1696 waren hier nog de
zel-e Predil-anten, en op de zelve plaat- man na Banda, om die Kerk voor een
zen , by welke op den 1oden Mai D. Lu tyd waar te nemen.

In’t jaar 1699. quam D. Hodenpyl dendovicus de Mei (de eenigste zwart, die
3den February weer hier, gelyk ookoit Predikant geworden is) nog quam.
D. Bierman den 2sten Juny uit Banda;D. de Mer, en Nucella, predikten

dus waren hier aan ’t Kasteel nu D. D.Duitsch, D. van der Vorm, en D. Bier-

man Maleitsch aan ’t Kasteel, en D. Ho- Hodenpyl, Coldedehorn en Bierman, die
denpyl op Honimoa, gelyk ook D. Col- in beide de Talen predikten ; D. de Me.

op Oma , dog predikte nog geen Ma-dedehorn op Oma mede hoog Maleitsch
predikte, van welke de derde en de leitsch; dat D. Nucella op Honimoa

dede.laatste weder verzogten na Batavia te
Den 2ysten February belastten haargaan

In dit jaar stelde de Regcering buiten Edelheden, dat de Prcdikanten eerst een
preuve in 't Maleitsch geven moesten,kennis van den Kerkenraad een Meester

alvorens openbaar te prediken. Ook ver-op Scroewawan, en rechtte aldaar een
boden zy, geen Ambonsche leerlingen naKerk en School op, waar toe veel aan-

leiding gegeven had, dat D. Coldedehorn Batavia te zenden.

De visite na Boero, Manipa en Bonoabuiten kennis van den Kerkenraad ge-
had stil gestaan, om dat D. Coldedehornsproken had van ’er een Meester te leg-
nu hier alleen aan ’t Kasteel geweest was;gen. Ook stelde de Regeering voor,

om van de zevenenvyftig Meesters, die hoewel men dat van my, toen ik alleen
er was, hebben wilde.cr nu waren, eenige te verminderen,

Over D. de Mei, en D. Nucella qua-daar zy ’er dit jaar zelf een zonder kennis
van den Kerl-enraad nog by de vorige men zware klagten in; egter had de

eerste onlangs beter dan te voren gepre-gevoegd hadden.
dikt; dog men had over andere zaakenIn ’t jaar 1697. schreven die van Am-
veel moejelykheden met hun beiden :boina, dat D. Nucella waterzugtig was;
egter predikte D. de Mei den Ssten Aprildog hy wierd egter op Honimoa en
tot geneegen van D. Hodenpyl ’t hoogD. de Moi op Oma gelegt, zoo dat nu
Maleitschaan ’t Kasteel D. D. van der Vorm, Ho-

In’t jaar 1700, den 1oden April,denpyl Coldedehorn en Bierman, vien is

D. de Mei op Oma overleden, en warenPredikanten, die ’t hoog Maleitsch pre-
hier nu nog D. D. Hoden pyl, Coldedehorn.dikten (dog van de gemeinte niet kon

den verstaan werden) waren. Ook be- en Bierman, aan ’t Rasteel, en Nacella
op Honimoagon D. Nucella de Maleitsche dienst or

Den oden February belastten haar Edel¬Honimoa mede waar te nemen.

heden aan de Regeering, dat zy zichDen zosten November verboden haar

met den Godsdienst der MohbammedanenEdelheden aan de Regeering, dat zy
geen Predikant, al was ’t met afge- niet bemoejen, en hare besnydenis &amp;c.

door de vingeren zien zouden, zoo erschreven soldy, verlossen, of opzenden
eenig ongemak op volgde.mogten.

De Kerk-bezoekingen alom wierdenIn’t jaar 1698. vertrok D. van der
wel yverig waargenomen; dog de staatVorm in Mei na Baravia, daar zyn Eerw
der Kerke bleef als bevorens, en de Am-als Predil-ant in de Maleitsche Kerk be
boinees zonder kennis van de grondenroepen was.

van onzen Godsdienst, dat niet te ver-Ook zou D. Ilidenpyl na Batavia voor

wonderen was, want zy konden nu geeneen korten tyd gaan om te trouwen, en
dan weder te komen. van alle die hooge Maleyers verstaan, en

moesten dierhalven, in plaats van te vor-D. Nucella, en D. de Mei hadden den

sden Mai preuven van kennis in de hooge deren (hoe hoog men, om zich staande

te houden, en dien Bybel en de hoogeMaleitsche Taal, en de eerste daar by
Taal met geweld in te voeren, daar vangenoegen gegeven; dog de laatste het
opgaf) wel merkelyk te rug geraaken,zoo slecht gemaakt, dat hem verboden
gelyk ook waarlyk geschied, en wel tewas daar in te prediken; dog hy maakte
bevatten is, dat niet anders konde zyn.het hoe langer hoe erger.
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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 Schry-
ver gaat weer na Indien. Gedichten op zyn vertreck gemaakt. D. Hodenpyl over-
leden, 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 Rie-
beck 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 Taal-
kundig 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 Vader-
land. 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 Edel-
heden 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 onder-
tusschen 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 Bewind-
hebberen. 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 Ma-
leitsch, en dat 'er maar éene Taal was. Hoewel t werk van D. Leidekker onder-
tusschen 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 Bewind-
hebber 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
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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 Pre-
dikant. 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.

daar 't Maleitsch niet gebruikt wierd,Nt jaar 1701, verscheenen hier
gelyk zy dus D. Jacobus van der Vorm,D. Thomas van Simey, en D. Dirk
een zeer Taalkundig man, in’t jaar 1708.Maartens den aden Maart. De eer
na Malacca zonden, daar die Taal hemste wierd in de plaats van D. Nu-
nict dienen kon, en D. Poleman, na datcella (diens tyd nu uit was, om op
hy in zyn oude jaaren nu Maleitsch ge-een buiten-eiland te leggen) op Honi-
leerd en in Amboina veel dienst inmoa, en de laatste op Oma geplaatst;
't Maleitsch reeds gedaan had, in’t jaardog alzoo de eerste den 8sten Mei quam
1711. na Batavia in de Portugeeschete overlyden, zoo wierd D. Maartens
Kerk beroepen , om het Portugeesch,gelast na Haroeko voor drie jaaren te
dat zyn Eerw. toen al lang vergeten had,gaan, daar zyn Eerw. in Juny na toe
weër te leeren, en om zyn Maleitsch,trok.
dat hy met zoo veel moeite geleerd had,Aldus waren nu D. D. Hodenpyt, Col-
weer te vergeten, en aan een zyde tededehorn, Bierman, en Nucella aan ’t
zetten. Hoedanig haar Edelheden in 'tKasteel, en deden in twee Taalen, alle
jaar 1695. ook gelast hebben, dat dein ’t hoog Maleitsch, dienst.
oude D. van Wyngaarden, die, op harenNu waren deze Heeren vry sterk in
uitdrukkelyken last, in zyn oude dagendie Taal; maar de tyd heeft getoond,
het Portugeesch met groote moeite gedat het niet van eenige de minste vrugt
leerd had, na Amboina zou vertrekken;geweest is, hoe neerstig zy ook de
hoedanig zy ook goedvonden den zeerKerk-bezoekingen alomme waarnamen
Taalkundigen en vast op Batavia leggen-want daar schortte het niet.
de Portugeeschen Predikant, D. ThorntonIn’t jaar 1702. wierden D. D. Colde-
na Malacca (daar maar Nederduitsch tedeborn, en Bierman, na Batavia verlost,
prediken valt) en daar na ook op eenen zyn ook in Mai derwaards vertrokken;
tocht na Timor (daar al mede geen Por-waar tegen hier weder D. Ckristiaan Po-
tugeesch onder den Inlander, maar welleman , D. Aibrabamus Parent, en D

Abrabamus Witzonius den isten en aden 't Maleitsch, te pas komt) maar weg te
Maart in vergadering verschenen, welke ordonneeren; hoewel het 'er met geen

van beiden, om andere tusschen-vallen,laarste op den 21sten van die zelve maand
toegekomen is. 6 Wonderlyke en on-overleden is, en bleven de twee andere
ordentelyke schikking, die immers metBroederen mede aan ’t Kasteel by D. D
geen reden goed te maken isl En eenHodenpyl, en Nucella, blyvende ’t eilanc
klaar bewys, hoe weinig agting men voorOma zonder Predikant, daar ’er egter
Taalkundige mannen heeftnu genoeg waren; dog D. Poleman quam

D. Maartens had den 1oden Augustmet last om aan ’t Kasteel te leggen, en D. Maar-

een preuve van zyn Maleitsch predikenzyn Eerw. had met zyn neerstig prediken tens geeft

een preu-in ’t Portugeesch ettelyke jaaren aan een voor D. Hodenpyl gegeven, dog de Re¬
ve vanwel wat anders verdiend, dan om na geering, hier mede niet te vrede, be
zyn Ma-lastte dat zyn Eerw. een nieuwe preuyeAmboina gezonden te werden, om in leits.

zyn oude dagen weer Maleitsch te leeren, geven zoude, waar by ook Leden van
daar men zyn Eerw. met veel meer vrugt de Regeering waren; gelyk ook nader-

hand geschied is.op Batavia in de Portugeesche Kerk had
De beide Heeren, Poleman en Parent,konnen en behooren te gebruiken; dog

zoo hebben haar Edelheden meermalen waren ook bezig om Maleitsch te
leerenPredikanten , die nu reeds Portugees

konden, en dat met veel moeite geleerd In’t jaar 1703. gaf D. Maartens den
2ysten Maart een nieuwe preuve.hadden, met veragting van hare Taal-

kunde, na plaatzen gezonden, daar ’t D. Jacobus van der Vorm, broederD. Jaco-
Portugeesch niet te pas komt, en weër van Petrus van der Vorm, quam hier den bus van

der VormPredikanten, als zy met moeite Maleitsch 16den Mei in vergadering te verschynen,
hier.en de twee Broederen D. D. Polemangeleerd hadden, na plaatzen geschikt,

en

1702.
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Het is gebeurd op Alang, dat zy den1703. en Parent deden hun best nog al, om

23sten January dezes jaars 1705. de Lego't Maleitsch te leeren. D. Hodenpyl was
Lego Besar tof den grooten Ronden-dans )mede nog in goeden stand, dog D. Nu-
voor de Baileoe (gelyk zy van ouds plag-cella stierf den 16den July.
ten te doen) negen dagen aan een,Ook beyverde zich D. van der Vorm
dansten.in ’t aanleeren van 't Maleitsch; dog het

Zy deden een Majang Calapa of eerstewas wat verstaanbaarder, dan ’t hooge,
uitspruitende bloezem van een Calappus-alzoo hy zich eenigzins na ’t lage
boom , boven op een Bamboes zetten ,schikte.
en stelden die voor de Lego, ende alleIn’t jaar 1704, den 13den February,D. Span-
mannen en vrouwen stonden daar ron-quam hier D. Willem Spandauw.dauw

dom en zongen.hier. D. Maaytens verscheen aan ’t Kasteel.
Daags 'er na speelden zy met de Slang,en wierd door D. Parent vervangen of

en staken na de Jaarvogel.Honimoa, die ’er in February na toe
Daar na dansten vier vrouwen rondom

ging.
een steen, die by de Baileoe was, kustenvan der Vorm gaf den 1yden Au-D.D. van
hun eigen handen, en leiden die dan opgusty een preuve van zyne Taalkunde inder Vorm
die steen, zeggende : Weest gegroet, ofgeeft een ’t laag Maleitsch; ook gaf D. Paren

breuve Vaar wel, en zaten dan alle rondom deden Ssten September een preuve tot vee
van zyn Baileoe op de grond neder.genoegen; dog buiten kennis der ReMaleits. Zeker Oudste, Augustus Pelasoela

geering; dat voor deze reize met een
genaamd, en een Lidmaat zynde, stondernstige vermaning aan den Kerkenraad
in ’t midden van den dans op, ook ston-door de vingeren gezien wierd, zonder
den toen die anderen op, en baden diente belasten dat zyn Eerw. een nieuwe
steen drie of viermaal aan, gelyk zy ookgeven zou. Des zelfs Maleitsch helde
zoo menigmaal weeklaagden.meest na ’t lage, en hy predikte al zeer

Daar na bad hy weder aan, gaandeverstaanbaar.
dan eens voorwaard, dan eens achter-D. Hodenpyl en D. Poleman namenEn D.
waard, en noemende de naamen van denhun dienst nog yverig waar; en leerdePoleman
Orangkaja, van de Oudsten, van devan zyn de laatste nog al wakker Maleitsch; dog

hoog Baileoe, en van de drie Astana ’s (ofdeze leerde het hooge, en D. Parent
Maleits. Paleizen) noemende ook de Sterren, deoeffende zich in ’t lage.

Maan, de Son, de Rheede, het Strand.In’t jaar 1705. gaf D. Poleman den
de Rivieren, enz., en verzogt van de23sten Augusty een preuve van zyne be
zelve welvaren en voorspoed; waar opquaamheit in ’t hoog Maleitsch tot veel
zy, na dat die dienst gedaan was, alle,genoegen, en boven verwagting; en
Salamat, dat is, Zegen, of daar sla wel-maakte D. van der Vora den 2ysten April
varen toe, uitriepen, en toen yder nabekend, dat hy voortaan in een vaste
huis keerden.beurt mede nevens de Heeren Hodenpyl

Hier over zyn zy door den Fiscaalen Maartens prediken zou; van welke
gedagvaard, en door den Landvoogdlaatste ik niet zeggen kan, of zyn Eerw.
zwaar gestraft.hoog, of laag Maleitsch predikte, alzoo

In dit zelve jaar ging ik, op de ern-ik het noit gehoord heb.
stige aandrang van eenige vermogendeWat afgodery 'er in dit jaar ook doorAfgode Heeren, myne goede vrienden, wederdie van Alang, na zoo lang nu alry op na Indiën. Op welke reize de volgendeChristen geweest te zyn, gepleegd is,Alang.

Gedichten gemaakt zyn.blykt klaar uit het volgende.

AF.

1705.

Den
Schryver

gaat weër

na Indien.
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AFSCHEIDS-OFFER

AAN DEN

Hooggeleerden, Godzaligen HEERE,

FRANCOIS VALENTYN.

Dat gy verbreid, en strekt den Heiden voorGEen vleyende Zireen met zoet gequeel
Een Gods Tolk, en geleid haar op het spoorVerbind ’t gehoor door maat-zang aan haar keel

Van zaligheden;In Thetis plassen

Daar d’enkle Godheid in bespiegelingZoo vast als ’t goed, dat ons de vrindschap geeft,
Volmaakt bestaat, daar geen veranderingWiens trouw genot veel nuttigheden heeft

In werd geleden.Om toe te passen.

Uw beeltenis, waar in het oog verdwaald,'t Doorlugtig voorbeeld, dat ons Grieken toond,
Daar ’s Schilders geest zoo levendig in straald,Daar Agamemnon ’s telg dees band bekroond

Vertoond de volken,In’t willig sterven,

Die op haar knien zich buigen voor het woord,Om zynen vrind van ’t Outaar van Diaan
Dat Seraphyns tot dienstbaarheit bekoordTe vryen, eer ’t Orakel was voldaan

In ’s Hemels wolken.In’t Ryk te erven.
uDe Indien, daar voormaals uwen geestHeer Valentyn, myn Pylades, my word

Haar gaven stort , verlangd op 't blyde feestEen nare galm van droefheit ingestort,
Uw in te halen;Dewyl uw scheiden

Op dat haar Son, in’t Noorden neërgedaald,Genaakt, en ons uw levens-ligt ontvlugt,
In’t Oosten ryst, en zynen glans herhaaldDat, in een Hulk bewaard, in zagter lugt

Met schoonder stralen.U zal geleiden;

Ga, ga, myn vriend, wyl ’t dog zoo wezen moet,Ten waar de Nyd, die vroomen staag vertreed,
Het Hemels heir geleid met snellen spoedEn schuw van ’t ligt, waar mee gy zyt bekleed,

U door de baren,Men zoude u hooren

Met uw geliefde helft, en gansch gezin,Geheimenis ontschaak’len uit Gods blaan,
Daar onzen wensch u brengt ter hoofd stad in,En heil’gen galm op Davids toonen slaan,

Van zee-gevarenIn Dordregts Kooren-

Verlost, en, ryk van zegening, de baanGy, die met zap van wetenschap doordrenkt,
In veiligheit betreed, die nog te gaanEen meerder geur dan Arons offer schenkt,

Staat in dit leven.Aandagte zinnen,

En als uw vleesch weër tot de aarde keerd,Diens ziel, door t oor gedreven Hemelwaard,
Dat dan de ziel hier boven triumpheerdMet d’Englen-rei al juigchend henen vaard

Uit 't stof verheven.Om ’t heil te minnen;

MARIA DE VRIES.
Dordrecht den 11.

Maart 1705.

HEIL-



VAN DEN CODSDIENST. 37

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 maejen.trits van kielen op een reiEn leide u, daar een

Zich reppen, om het zout windgierig te doen Steek daar als Ryks-Heraut, de zilv're vreë-
schuimen. bazuin ;Misschien zal 't schoon geluid der Heid’nen hart

bekooren,Geen briesschend vogt-gebraak met wieling en
geklots, En voor vorst Jezus staf Chinees, Javaan en

MoorenGeen hol en naar geloei, der onder-zeesche kolken,
Geen ysselyk gekraak van zwang're water-wolken, Zich buigen; wyl het ryk des Satans word tot

puin.Bejegene uwen togt. De Alstierder zy een Rots

Voor barning, vloed en storm; zyn voor-zorg Ach mogt uit de Ooster-kim eens zulken dag-
licht schynen,wil u dekken,

vaagen ’t neevilig zwerk van Sions treur-Zyn almagt zy uw schut, zyn gunstig oog uw En
heil, gezicht!

Wyl ’t zaligliefde-licht metu naa 't Oosten zeil, kerk verquikte zich in 't Godlyk glinster-De
En ’s Heeren aanschyn, u gerust doe derwaards licht.

trekken. Ja wat men luister noemd , zou by die glans ver-
dwynen.

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

zwoegen akker-werk,
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;
’k Wens u genadens-bron met dubb’le gaven- Verspreijen de ed’le geur, eerlang tot Neër-

gier. lands kerk.

De grootste Throon-vorst wil zyn gouden scepter Vaarwel dan vriend, en ga, in ’s Heeren Mo¬
zwajen, gendheeden :

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.

III. DEEL. N AF-
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A 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.

Voert hen in menigt tot den schoot van JezusLOovekt Gy endelyk, Heer VAUEATTE,
Kerk.dan heën,

Zet daar toe voort uw groot en onnavolgbaarEn word, nog veel te vroeg, van Dordregt af-
werk,gesneën,

’t Geenghebt voltrokken, van den Bibel te ver-Om met uw waard Gezin de Hemelhooge baaren
tolken,Des woesten Oceaans, naa ’t Oosten, te bevaaren.

In 'tlaag Maleitsch, tendienst der IndiaanscheMyn Zangheldinne volgt u met haar zugten naa,
Volken.En wenscht, den Hemel-God u gunstig gade slaa-

God neig de Maatschappy, dat dit voortreflykHy slaa door zyn bevel de buijen in de boejen,
stuk,Op dat ze u nimmermeer verhind’ren voort te

U staande op zoo veel zweets, niet blyve buitenspoejen.
druk.Hy voere u spoedig en behouwden aan de kust

Hy doe door uwen dienst (a) die zaal’ge tydenVan uW AMBOINE,daar een onweerstaanb’re lust
naad’ren,U nogmaals henen dryft, om met uwe Ampt¬

Die voor vecle eeuwen al belooft zyn aan de vaa-verwanten

d’ren,Den Standaart van het ryk van Jezus 'er te plan-
Dat alle Heidenen zich buigen zouwden voorten.

Den staf van Jezus Ryk ; ’t geen met een heldereik prys uw oogmerk en ’t kloekmoedige bestaan.
En wensche dat Gods Geest en gunst mag met u gloor

Nog eens moet brallen in het laatste van de daa-gaan,

gen.Die u voorspoedig maake in 's Heeren Huis te
stigten. Og dat wy zulken tyd reeds tegenwoordig zaa-

gen:En als een Flonkerstar den Heidenen toe te ligten.

JOH. D’OUTREIN,

V. D. M. S Professor Dordracenus
Dordregt den 21. van Sprok-

kelmaand 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 pro-
signioribus 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. Q9uic-
ris spontaneitate susciperent ; quo totus orbis ad Deum &amp; Chri¬ quid enim Viris, a Chrislo aptandis, erit ingenii , scientiae,
stum reducatur. eloquentiae amp; Austoritatis, hoc omne impendent ad geniium

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.

istis Legationibus daturus fit successum ; etiam huic ret viam 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
quibus caccas ista, gentes ad fidem Christianam suscipiendam ctiam precor Deum T. 0. M.
quotidie pormovers laborant.

AAN
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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 Kruis-
Oosten, gezanten;

Enuwe godsvrugt durft zig 't zegevaar getroosten, Geendrift om ’t bygeloof van Rome voort te
OValentyn, myn Vriend; de naauwver- planten :

knogte band Gelyk de bende, die op ’t voetspoor van Xaveer,
Van bloed en maagen, nog het lieve vaderland, Vermetcl met den naam durft pronken van den
Dar melk en honigdal, kanu te rug doen treden; Heer

Gyacht langduurigheid, nog de ongemakly heden Maarzuivre liefde om weer den nagt en nevel¬
Der vergelegen reize en ’t dierbaar leven is wolken
By u niet groot van waarde, in vergelykenis Des Heidendoms, van ’t hert der onverligte volken,
Van ’t heil, dat de Oosterkerk, nu weer uw Te vaagen, is alleen de zeilsteen, die u trekt.

zorg bevoolen, Het goud, ’t volmaakste der metaalen, onbevlekt
Daar uit te wagten staat, en de Amboineesche Gelouterd , door den glans der held’re zonne-

schoolen. straalen,
Naau blonle de lente van uw levensdageraad, Kan niets in waarde by den gloed uw ’s yvers

Of gy, doorgloeid van ’t vyer des yvers, zonder haalen,

maat, Die, aangeblaazen door den adem van Gods
Volgde op held Thomas spoor na de Indiaansche Geest,

strecken, De onfaalb’re blaân, wier kragt de wond der ziel
geneest,Om ’t Oosters Heidendom den waaren God te

preeken ; Vertolkte in zulk een taal, als Morgenlanders
Batavie, Vorstin van ’t Oosterwereldsdeel, spreken;
’t Weiriekende Ambon, der Eilanden lustpriëel, 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 mond smookte

hooren, Gantsch Azie overwaaid, vergaan in stof en rook;
Veel’ jaaren achter een; tot Gods voorzienigheid Niet lang zou de Indiaan aan ’s Brachmans lippen

hangen,U veilig in den sch-ot van ’t vaderland geleid;
Met tydelyken schat en zegen mild belaaden. Nog blind’ling knielen voor Pagoden, maar ver-
't Mogt u gebeuren, vry van ’s werelds zorg, langen,t0

baaden, Om in dit heiligdom den onbekenden Godt
In cene zé van rust en bezige eenzaamheid, Te ontdekken, en ’t daar uit afvloeijend heilgenot
Daar Vriend en Vyand eerde uw deugd en heusch Te kennen; 26 ’t eens mogt de Almogentheid

beleid; behaagen
't Mogtu gebeuren, in een vloed van zegeningen, Dat deze Zon tot ligt van ’t Oosten op zoudaagen.
Teontduiken d’ommezwaai der wercldwisselingen, O Maatschappy, die al den oogst van Mor¬
’t Verlies van lyfen goed, op vaderlandschen grond; genland

Maar neen, gy streefd met vreugd ’t gevaar zelf Ziet vloeijen in uw schoot, van 't Afrikaansche
in den mond, strand,

Van hooger geest gestyft, om ’s hemels dierb're Tot daar Japan het oog van Febus op de daken
gaaven Doed scheem ren, die van goud en ryk gesteenteNiet vrugteloos in ’t stof der aarde te begraaven. blaaken,

Geen goudlust pord u nog des schyngoeds yd’le Noit heeft de onmeetbaarheid van uw gezag een
zugt, schat,

Maar zuiver hemelvver, van boven uit de lugt 26 onwaardeerlyk als dit boekjuweel, bevat.
N2 Hoe
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Hoe looft men dan dit werk na waarde, Kzwyg Eer afgelegenheid van wat'ren, lugt en landen

van loonen ; Sen vasten knoop verbreek van onze liefdebanden.
Of is ’t ons onbewust een Heiden zal 't ons toonen Vaar wel dan Valentyn, myn Vriend, vaa

ceuwig welO Filadelf: schoon gy 't gewyde Kerksieraad,
Het nimmerssuim rende oog zy steeds uw met-En ’t zugtende Israel, aan Nylstroom en Eufraat

Uit zynen Kerker slaakt, en vrykoopt van der gezel,

keten; 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 be-

waaren;Schoon God niet kennende en maar van natuur
verlicht Gods boek , dat heiligdom, en dierbaar kerk-

Nog vond zig uw gemoet tot grooter dank ver- kleinood,
Plicht, Strekke u ten tweedemaal een vryburg in den

Voor ’t God’lyk bock, ’t geen door uw’ last voor schoot

twintig eeuwen, Derwoeste golven, temm het kielverdelgend
Op Faros wierd vertaald van zeventig Hebreeu- Noorden,

wen. En weere alle onweerbui en stormen van uw
Z6 grooteen arbeid heeft uwe onbesweken hanc boorden;

Alleen volvoerd, gesterkt met ’s hemelsonderstand, ’t Geleide u veiliger, en ’t voorwerp uwer min
OValentyn, door loon nog winzugt aan- Uw teergeliesde helft, uw kroost en uw gezin;

gedreven, Dan de yd’le huisgoon ’t hooft der zwervende
Maar om den toegang tot Gods heilgeheim te Trojaanen;

geven 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 ver-
Nu 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 raad- zangen.

besluit, 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
Schoon ons uw aangezigt voor eeuwig werd ont leid;

dragen, Z6 eindigtge uwen loop met vreugde en vrolyk-
Nog blyft de onsterslyke eer van uw godvrug heid,

tigheid 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 en spade.

tarten Zynkudde, in oost en west verstroit, by een
In ’t duurzaam diamant der dierverplichte harten

vergaard,
Dat eer der mooren huit in zuiver sneeu verkeer ,Op dat zyn Kerk eens blinke in vollen glans op
Eer pronk de rave met den glans der Fenixveer, aard.

JOANNES VAN BRAAM.
Dordrecht den 7. van

Lentemaand 1705.

1706. In’t jaar 1706, den gden February terwyl de laatste den Duitschen dienst 1706.
D. Ho- quam D. Hodenpyl te sterven, hebbende nog maar kon waarnemen.
denpyli2 in zyn leven ook het Nieuwe Testament DesIn’t jaar 1706. quam ik den 18den
overle-

Schryversin 't Maleitsch vertaald, waarschynelyk January op Batavia, zynde by de verga-den, en
komst opuit het Nederduitsch, alzoo die Heerzyn over- dering der Heeren Zeventhienen met dis
Batavia.

zetting geen Grieks verstond. zelve soldye, waar voor ik t'huis gevaren
van ’t Ook kan men zien, dat zyn Eerw. was (te weten voor honderd en twintigNieuwe

het werk van D. Leidekker gelezen, enTesta- Gulden ter maand) aangenomen, om in
dat daar toe niet alleen gebruikt, maarment. Amboina aan ’t Kasteel, en nergens an-
ook 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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hooren, en te rechtveerdigen, of eenigtyd daar na vonden haar Edelheden ook 1706.

1706.
genoegen te geven, vooral ook, omgoed my vlak tegen dien last der HeerenWerd,
haar eigen van deze hare dienaren zootegen de in het Vaderland (hoe zeer ik ook ver-
vuil bespot en als met voeten getredenklare lastzogt, daar af verschoond te zyn) als

der Hec- bevel te handhaven, of om aan haarPredikant na 't leger op de Oost-kust
ren Ze Edelheden daar iets over te schryven,van Java voor ettelyke maanden te zen-
venthie-

immers zoo verre my bekend is.den, daar ik doodzick geworden bennen, na
Het jaar daar aan 1707, vertrok ik In ’t jaartlegerop zeer veel elenden, en ongemakken, uit-

Java ge- 1707.na Amboina, quam hier den 144engestaan , en dubble onkosten gehad heb,
zonden. komt deMaart, en predikte aanstonds in mynal het welke ik voor zoete koek heb moeten

Schryver
beurt (zoo als die toen juist over dein Am-opeeten, gelyk ik daar beneven van denOnge¬
Texten van het Lyden Christi viel) over boina.maleken Heer van Riebeek (Swager van den Heer

daar ge- Matth. XXVII. 45--47. op den 2estenLeidckker) toen Directeur Generaal, of
Die voorleden. dier maand voor de vuist (zonder toen ofAlgemein Bestierder van den handel van de vuist

oit daar na een letter op ’t papiergezetIndién, op vertooning van een afschrift het Ma-
te hebben) in de Maleitsche Taal, t ge- leitschvan dat besluit der Heeren Zeventhienen,

weërne ik daarom aanhale, om dat ik daardoor hunnen Advocaat, den Heer Everard
predikte.Godover zelf met veel verwonderingSchot, geteckend (waar by ik van alle

dankte, alzoo ik zedert het jaar 1694.buitentogten bevryd, en alleen tot Am-

geen Maleitsch gepredikt had, dat nuboina, volgens myn uitdrukkelyk ver-
dertien jaaren geleden, en een overtui-zock, bepaald wierd) nog die smadige
gend bewys was, hoe zeer ik my zelvenen schampere woorden heb moeten hoo-

sen 't
in die Taal ondertusschen moest geoef-ren : De Heeren in ’t Vaderland bestuitenschamper
fend hebben, hoewel ’er een groot on-ant woord de zaaken, zoo als zy het daar goed vin¬

van de derscheid is tusschen zich zoo te oeffenen,den; maar vy doen het hier, zoo als wy
Heer van en tusschen zich in die Taal, met hethet verstaan, en best oordeelen. Doet watRicbeck

spreken dagelyks over Godsgeleerde stof-aan de gy wild, en loopt vry by alle de Heeren
Schryver. fen (waar toe ik geen gelegenheit gehadrond; maar gy zult egter op dien togt, of

had ) bezig te houden.anders zonder soldy weër na ’t Vaderland,
ZonderMen had my ( volgens de gewoontegaan; dat immers het uiterste geweld
dat hy aan

pok niet gevergd een preuve te gevenwas, ’t geen men my konde aandoen.
’t gevenom dat men zich hier van myne bedeWat hielpen dan de beloften van van een

quaamheit genoeg verzekerd hield; hoe breuvedieHeeren in ’t Vaderland aan my,
gebondenwel men in dertien jaaren anders eenbuiten die belofte noit weër na Indiën
was.Taal wel zou konnen vergeten.zou gegaan hebben; dog ik moest kie-

Ik vond hier de Heeren Poleman,zen, of deelen, dat is, na 't Leger, of
Parent  van der Vorm, en Spandauwna ’t Vaderland, trekken.
aan ’t Kasteel, en D. Maartens op Ho-Ik quam eerst van een zware reis, en
nimoa.was niet in staat geweest, om toen maar

Wy predikten met ons vieren in 't Hoewelna Amboina (dat ik anders geerne zou
die vandeMaleitsch aan ’t Kasteel, en namengedaan hebben,) voort te reizen, en nu
D. Span-

or-bezoekingen der buiten-Kerken zeerweër na ’t Vaderland te gaan, geleek
dauw nogdentelyk waar, terwyl D. Spandsuwmy, en myn zwaar huisgezin, gansche- in dit jaar

Nederduitsch predikte, en zyn best dede gegevenlyk niet. Dierhalven moest ik na 't Le-
wierd.om ’t laag Maleitsch te leeren, waar vanger, daar ik byzonder veel, en meer,

zyn Eerw. den aden September reeds eenals ik hier zeggen zal, uitgestaan heb;
preuve gegeven had.gelyk ik ziek daar van daan gevoerd

In’t jaar 1708, den 23sten January, Besluit,en ook by den opper-Landvoogd, de
in ’t jaarnam hier de Kerkenraad een besluitHeer Johan van Hoorn, nog zoo zwak
1708,om voortaan (alzoo Papisten, onge-gekomen ben, dat ik op myn beenen over de

doopte Mennisten, Lutheranen, Remon Doop-niet staan kon, en op een stoel moest
getuigenstranten, enz., bevorens als Doop-getui-gaan zitten.
eeencmeen.gen toegelaten wierden) niemand overDit hebben de Heeren Zeventhienen

eenige kinderen te laten staan, dan die’t jaar daar aan, en naderhand by myn
van ouders van den Hervormden Gods-t’huiskomst, wel geweten; maar wat
dienst waren, dat door de Regeering ookrecht is my daar over, of wat vergoeding
goedgekeurd , van den Predikstoel af-oit over myne groote en buiten-gewoone
gelezen, en door den Kerkenraad en deonkosten, of over ’t gevoelig ongelyk,
Regeering na de buiten-plaatzen be¬my, en den hoon, haar Ed. Ed. daar by
kend gemaakt wierd, ten einde eenaangedaan, geschied: het is 'er zoo verre
iegelyk zich daar na richten zou; dogvan daan geweest, dat haar Ed. Ed. zich
dit wierd naderhand door den Heerdat noit eens aangetrokken, en niet het

ne-Landvoogd zelf, die een Lutheraanallerminsten daar over gedaan hebben,
kindvens zyn eigen dochter over zekeral z0o weinig, als my er eens over te
staanN3
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zoo verre, dat de Heer Storm den r2den1708. staan liet, overtreden, en zyn Ed. dorst
July ’s avonds in ’t Gebed, op zyne or-daar na nog wel loogchenen van dit be-
dentelyke belydenis, gedoopt wierd.sluit geen kennis te hebben, daar hy 't

De Heer Brands begon al fraai te pre-nogtans zelfs zoo menigmaal belast had
diken, en zyn Eerws. Maleitsch was ookna de buiten-Comptoiren bekend te ma¬
vry beter, als dat van D. Parent, ’t geenken. Hy oordeelde zich zelven zeer wel
vry slecht, daar dat van D. Brands goed,te konnen dekken, met alle de brieven,
en zeer verstaanbaar laag Maleitsch was.daar over geschreven, maar in te trek-

Aldus namen wy aan ’t Kasteel met
ken, dat een Landvoogd zeer gemakke-

ons vier Predikanten onzen dienst metlyk doen kan; maar daar waren (als 't 'er
zeer veel genoegen en in veel eendrachtop aangekomen had) nog te veel getui-
in al die tyd, dat wy daar te zamen ge-gen in 't leven, buiten dat ook ons Ker-
weest zyn, waar.kelyk Extract dien aangaande aan de Re¬

Den 12den February maakte de Regee-geering overgegeven, dit zeer klaar too-
ring ons bekend, dat de Heer Land-nen kon.
voogd de inlandsche Grooten in denIn dit zelve jaar ging D. van der Vorm

D. van Landraad ernstig aangemaand had, omvoor een spring-togt na Batavia, met
der Vorm voortaan met hun volk neerstig in degedagte van weder te komen; dog haarna Bata¬ Kerk te komen. Zy beloofden dit wel;Edelheden zonden zyn Eerw. in Novem-via, en

dog quamen het niet na, en ’t behaagdeD. Span- ber na Malacca, daar zyn Maleitsch hem
dauw echter haar Edelheden dit alles op deniet met allen te pas quam, gelyk nogoverle-

yverloosheit der Predikanten (dog zon-minder naderhand op Choromandel.den.
der eenige grond) en op de baat-zugt derD. Spandauw predikte nu reeds met
Schoolmeesters (dat al mede maar voorveel yver in 't Maleitsch; dog zyn Eerw.
geven was) te leggen.quam dit jaar den Ssten September te ster-

Ook zeiden zy, dat 'er zoo weinigven, daar wy twee brave mannen aan
Predikanten Maleitsch leerden, daar al-

verloren.
len, die ’er nu waren, zedert veel jaarenNa dien tyd namen wy met ons dryen
nu hier al Maleitsch gepredikt hadden.den Maleitschen en Duitschen dienst over

DDen 27sten September vertroken weder waar, doende ons uiterste best,
Maariens van hier na Batavia, en vanom vrugt onder den Inlander te doen;
daar verder na ’t Vaderland.dog alles was om de bevorens aangehaal-

In’t jaar 1710. waren wy nog met onsde redenen, te vergeefsch, gelyk wy in
vier Predikanten aan ’t Kasteel; dog inonze Kerk-berichten van tyd tot tyd wel
’t jaar 1711. vertrok ook D. Poleman natoonden ; dog daar wierd by die van
Batavia, alzoo zyn Eerw. daar in dede Regeering noit over gesproken, en
Portugeesche gemeinte beroepen was.wel eens op geantwoord, dog noit zoo

In Juny dezes jaars hadden zich eenigeals ’t behoorde, in voorzien, of eenig
jongelingen op Hoetoemoeri weer be-middel ’er tegen beraamd.

sneden , waar over verscheide klagterDit jaar klaagden wy aan de Regee-
Klagten vielen.ring ook, dat de Commissaris Politycq,
over de In’t jaar 1712. vertrok ik den 2ysten

de Heer Storm, zelf nog ongedoopt zyn-Aege
Mei, na dat ik door D. Nicolaus GroeneKerk- de, nu zoo veel jaren herwaards tegen

staat. wout vervangen was, na Bataria met de-harer Edelheden order in onze vergade
ze volgende Kerkelyke getuigenis we-ring zat, en verzogten een ander; dog

eeu gens myn perzoon en dienst, die ik hierdaar quam niets van, en hy bleef ’er zit-
inlasse, om aan de Heeren Zeventhienen,ten; dies klaagden wy na Batavia hier
en aan de gansche wereld te doen zien,over
wat die Heeren, toen alle TaalkundigIn’t jaar 1709. kregen wy den aden

D. Brands en NB. in de lage Taal, van myn TaalJuly D. Arnoldus Brands uit Ternate by
hier.

kunde, en van myn Maleitsch, oordeel¬ons, een braaf man, die mede in 't lage
den , ten einde dit by tyd en wylen dienenMaleitsch predikte, en D. Poleman in
mogt, om haar Ed. Agtbaarheden zoot hooge, zoo dat wy nu met ons vieren,
afkeerig van myne overzetting des By-en daar af drie in ’t laag Maleits, beurt
bels in die Taal niet te doen zyn, alsom beurt, dan eens Duitsch, dan eens
die van den Kerkenraad van Baravia,Maleitsch, predikten.
en die van Amboina, na dat ik deDit jaar belastten haar Edelheden, dat

Last om eerstemaal pas uit Ambon vertrokkeneen ander Commissaris Politycq, in de
een ande- was, en in de volgende jaaren , haar Ed.Heer Storm ’s plaats zitten zoude, alzoc
re Com- Agtbaarheden, alleen maar uit te veeldie Commissaris een Lidmaat, gelykmissaris

zucht voor D. Leidckkers werk, en tePolitycq wy aan de Regeering hier getoond had¬
te stellen, weinig liefde voor my, hebben tragtensen, diende te zyn, en daar op kregen
en de

te maken.wy ook een ander; dog doer dit werk
Heer

bragten wy ’t, in vervolg van tyd, ookStorm Zygedoopt.

1709.
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verheerlykt te worden in zyn Heiligen en

1712.
wonderbaar in alle , die in hem geloofd heb-Zy luid aldus:
ben, als ook om zyn getrouwe dienst-
knegten, die met een goede ConscientieEn Eerwaarden, en welgeleerden D.

Des zelfs voor God, en menschen zullen gewandeld,Kerkely. DFrancois Valentyn, Bedienaar de
en zyn raad volstandig zullen hebben uit-ke getui- H. Euangeliums onzes Heeren Jezu
gediend, genadelyk te beloonen, en tot baargetuige- Christi, nu gereed staande, om door ordr.

nis by te zeggen: Komt gy goede en getrouween op het goedvinden van de Groot Agt-
zyn ver- dienstknegten, over weinige zyt gy ge-bare Regeering dezer landen, met de eersitrek van

trouw geweest, over veelen zal ik u zet-hier. van hier vertrekkende schepen na Batavia
ten, gaat in de vreugde uwes Heeren.te vertrekken, en over te gaan (gelyk onzi

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
ons verzogt hebbende, wy zyn Eerw, al- ARNOLDUS BRANTS.
vorens na Kerk-gebruik met een Kerke-
lyke getuigenisse geliefden te voorzien Syn-H.T. Scriba Epistm.
zoo is 't, dat wy, na afroeping van zyn

Amboina , Victoria inEerws. aaam van den Prcdik stoel, het
onze Kerkelyke vergade-zelve niet hebben konnen weigeren, maay
ring, den 20. Mai 1712.geerne mededeelen , om te mogen strekken na

behooren : eenparig na waarheit getuigende
Op Batavia nu gekomen zynde, om,zyn Eerw, den tyd zynes verblyfs onder Zyn

gelyk ik verzogt had, na ’t Vaderlandons, nu ruim vyf jaaren, zich in omme- komst op
Baravia,te keeren, zoo belasten haar Edelhedengang vriendelyk, en aangenaam, in leven
en last aanmy na Ternate te gaan, alzoo D. Boter-vroom, en stichtelyk, en in des zelfs op-
dezelve ,kooper overleden was, dien zy om zyngelegden dienst getrouw, yverig, en arbeid- om na

Taalkunde ’er in dat jaar na toe gezonden Ternatezaam te hebbez gedragen, zullende aan zyn
te gaan.hadden, daar die Heer geen MaleitschEerw missen een wakker Taal- en byzonder

kon. Zoo wierd ’er op de zaaken toenMaleitsch-kundig Leeraar, die in die
geletTaal een byzonder bequaam talent, van de

Ik weigerde het op een zedige wyze, tgeenGoddelyke waarheden den volke voor te
zeggende, dat ik, toen zick, en zeerhy opdragen, door neerstigheit verkregen heeft

goedezwak zynde, niet in staat was, om dewaar in de heilige dienst, gelyk ook in
grondenKerk aldaar dienst te doen, en, al was’t Nederduitsch, in beide de gemeenten
eigerd.

ik in staat, dat de Heeren Zeventhienenvan Amboina, zoo in ’t verkondigen van
my voor Amboina, en niet voor Ternate,Gods heilig Woord, bedienen der heilige
uitgezonden, en my, op myn verzoek,Sacramenten, als in zyn opgelegde Com-
dus van alle verzendingen elders henenmissien der visiten van de Inlandsche Ker-
bevryd hadden.ken en Schoolen, neffens ons getrouw en

De Heer van Riebeck, die toen opper-yverig waargenomen, de fundamenten var
Landvoogd van Indien was, en die zich't Christelyk Geloove, en de Gerefor
over alles, dat ik tegen zyn Swagersmeerde Gidsdienst zuiverlyk geleerd, en
overzetting des Bybels in de hooge Ma-allezins met ernst ter Godzaligheit aan-
leitsche Taal (hoewel altyd met veel be¬gedrongen heeft voor alle welke diensten, aan
scheidenheit) gedaan had, zogt te wree-Gods Kerke bewezen, wy zyn Eerw. by
ken, en my dat nu betaald te zetten,dezen van heyten komen bedanken, voorts
belastte my nogmaals derwaards te gaan,willen wy zyn Eerw, ook zoodanig toe¬
dat ik weer op dezelve gronden weigerwenschen, dat de God van zegeninger
de, biedende aan, of na ’t Vaderland,zyn Eerws, dienst, daar dezelve nog verder
of weër na Amboina, dat myn beschei-mogte gebruikt werden, gelieve te agter-
den plaats was, te keeren ; dog menvolgen met zyn ryken zegen, en genade
wülde my toen nog geen van beiden toedes zelfs perzoon nog langer te ondersteuner
staan, schoon ik zeide dat ik volgens lastmet gezondheit , ten einde nog verder in
der Heeren Zeventhienen niet gehoudenstaat mag zyn, om zyn talent aan te leg¬
was te doengen tot verheerlykinge van Gods heilige

Men stond my eindelyk, ziende, dat Waar opnaam, stichting zyner gemeinte, en in¬
ik niet genegen was na Ternate te gaan,hy in 'twinninge van veel zielen voor Jezus Ko-

jaar 1713.toe, om na ’t Vaderland te keerenninkryk, die zyn Eerws roem, en blyd-
na ’t Va¬

gelyk ik in’t jaar 1713. in ’t laatst ver-schap des Geestes mogten zyn, albier in derland
trokken, en door Gods genade behoudenden tyd der genade, dog byzonderlyk in dien vertrok.
aldaar gekomen ben, hopende daar Hee-grooten en laatsten dag van Jezus toe- en

weder-komste, wanneer de Heere als Rich ren te zullen vinden, die het ongelyk en
geweld, my door haar Edelheden, enter van levenden en dooden komen zal, on

door

1712.
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Ed. Agtbaarheden dit niet qualyk zouden 1713.door dien bitteren Heer van Riebeek zoo
gelieven te duiden.onregtveerdig aangedaan, voor my op Zyn Ed. antwoorde my hier op, dat

nemen, en myn goede en regtveerdige haar Ed. Agtbaarheden op myn perzoon
zaak handhaven zouden ; dog de Heer

niets hadden te zeggen, dat zy ookAdvocaat Schot, een van myne voor-
wisten, dat myne Kerkelyke getuige-naamste voorstanders in deze myne regt-
nissen goed, en loffelyk waren; dog datveerdige zaak, stierf op den zelven dag,
zy geen kennis hadden, waarom dieals ik te Amsterdam quam, en myne
kisten van my waren aangehouden, al-voorstanders, beide de Heeren van Dam.
zoo dit by een andere vorige vergaderingwaren ook overleden. Aan de andere
der Heeren Zeventhienen gedaan was,Heeren had ik geen kennis ter wereld,
en dat zy dierhalven my onmogelyk aanen die waren ook op vorige quade be-
die kisten helpen konden.richten met een verkeerd denkbeeld te

Dit was al ’t antwoord, en recht, datgen myn werk, en perzoon, op ’t schry-
ik kreeg, en dus heb ik by die tweeven van de Heer van Riebeck tegen my
kisten een goed gedeelte van myne tyde-

vooringenomen.
lyke zeer regtveerdig en zuur verkregeneOndertusschen was het zoo verre van
goederen moeten missen, zonder dat ikdaar, dat men my, of myne goede zaak
tot nog toe cenige reden ’er af wete, dathandhaven, of recht daar over zou
immers met de billykheit niet over eendoen erlangen, dat men in tegendeel
komt.op ’t zeer liefdeloos schryven van dien

Dit was myne belooning voor mynenHeer opper- Landvoogd van Riebeck
trouwen en yverigen dienst, dit myne(zonder dat 'er iets op myn perzoon of
vergelding voor myne overzetting desdienst te zeggen viel, of zonder my eens
Bybels tot tweemaal toe, dit al de hand-te hooren, of te overwegen, dat die
having van myn rechtveerdige zaak,Heer alleen over ’t werk van myn over-
zonder dat men van ’t geweld, my inzetting des Bybels myn dood- vyand
Indien, tegen haar Ed. Agtbaarhedenwas, hoewel zonder dat ik zyn Ed. noit
uitdrukkelyken, en eigen last, aangedaan,eenige reden van misnoegen gegeven, of
eens gerept, of zonder dat men over hetook het allerminste ergens in tegen de
verachten van haar Ed. AgtbaarhedenE. Maatschappy gedaan had) nog twee
eigen bevelen, en ’t vertreden van datvan myne beste kisten aanhield, hoewel
gene, dat my schriftelyk beloofd was’er geen andere goederen in waren, als
gelyk ik toonen kan) tot handhaving’er (gelyk ik nu nog toonen kan) in
van haar Ed. Agtbare eigen eere, ietsmogten zyn, en schoon ik geen meer
gedaan heeft.nog grooter kisten medegenomen had,

Zelfs waren ’er onder de Heeren, die,
dan ik hebben mogt.

als ik hen in 't byzonder klaagde, datIk verzogt dezelve wel by een smeek-
men my zoo, tegen haar Ed. Ed. last,schrift wederom, voegende myne Ker-
en de belofte, aan my door haar Ed.kelyke getuigenis 'er by, om de Heeren
Agtbaarheden gedaan, mishandeld had,Zeventhienen te doen zien, hoe ik
met my na ’t leger te zenden, en navan myne gemeinte gescheiden was; dog
Ternate te willen doen gaan, van oor-ik kon die kisten niet los, nog eenig ver-
deel waren, dat dit myn eigen misslagder antwoord hier op krygen.
en my overgekomen was, om dat ikIk stond dan eindelyk zelf binnen in
myne verlossing uit Indien niet aan dedie aanzienlyke vergadering, en deed
vergadering der Heeren Zeventhieneneen aanspraak aan den Heer Voorzitter,
verzogt had; dog ik toonde dien Heer,den Borgermeester Hoofd, vertoonende,
die van deze gedagten was, dat hy daarhoe die twee kisten van my aangehouden
omtrent niet wel onderricht was, alzoowaren, en bleven, zonder dat ik wist
het de gewoonte is, dat alle dienaaren,iets bedreven te hebben, dat zulks ver
zelfs de Raaden van Indien, en veeldiend had.
meer dan mindere bedienden der E. Maat-Dat ik my als een eerlyk en neerstig
schappy, schoon in het Vaderland doorman in ’t werk van myne bediening ge-
de Heeren aldus, gelyk als ik, herwaardsdragen had, en in staat was, om dat met
gezonden, egter altyd hunne verlossingmyne Kerkelyke getuigenissen te bewy-
aan haar Edelheden in Indien, maar noitzen, die ik ook aan deze aanzienelyke
in ’t Vaderland, verzogten, gelyk ik devergadering bevorens vertoond, en ge-
myne ook zoo, en’t jaar voor my dezonden had, en dat, zoo de Heeren iet
Heer Steeland, die uit het Vaderlandanders tegen myn perzoon, of tegen die
Raad van India gemaakt was, ook zynekisten hadden, ik daar gekomen was,
verlossing van haar Edelheden verzogt,om my op een onderdanige en zedige
en verkregen had. Ook zouden haarwyze voor haar Ed. Agtbaarheden te
Edelheden zelf daar op wel een uitvlugtverantwoorden, in die hope, dat haar

ge
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In’t jaar 1718 vertrok de Heer Brant, D. Brante1713. gezogt, en my met myn verzoek, als

in ’t jaarna Batavia, en wierd vervangen doordat zoo geweest was, na ’t Vaderland
1718.D. Jacobus Renet, die 'er in’t jaar 1720.gewezen hebben, dat egter noit geschied,
vertrok-nevens D. D. Serruus, Ninaber, en vanen dierhalven ook dan niet, als een mis- ken, en

door D.der Win, nog lag, zonder dat ik wete,slag van my, te denken, of op te vat-
Renetof ’er iemand dezer drie andere Heeren,ten is.
vervan-buiten D. Serruus, Malcitich predikt,Dus zag men wel, dat ik in myn zaak,
gen.

dan dat ik in ’t jaar 1721 gehoord heb.en in myn zeggen, gelyk had; maar
dat D. Ninaber in ’t voorleden jaar ditniemand wilde zich voor my in de bres
ook heeft beginnen te doen.stellen.

In’t jaar 1721. zyn hier na toe ook VerdereDus heeft men met my gehandeld, enOm wat
gezonden D. D. Joannes Wenting, en staat derredenen ik heb noodig geoordeeld dit hier zoo

Kerke totde Schry Philippus Capelle.in alle opregtheit en na waarheit ter ne-
in ’t jaarver dit In’t jaar 1722. is D. van der Win vander te stellen, om veel Heeren, die ’er
1721.zoo breed

hier na Batavia vertrokken, alwaar zynmogelyk nog onkundig van zyn, denaange-

haald Eerw, in dat zelve jaar ook in de Neder-waren grond en de rechte reden, waarom
heeft. duitsche gemeinte beroepen, gelyk inmen met my in Indien zoo onregtveerdig

t begin van dat jaar D. Paulus Taatsin verscheide opzichten, vlak tegen de
hier in Amboina verschenen is, vindendeorder der Heeren Zeventhienen aan ,
de Kerk toen noch al in een zeer slech-gehandeld heeft, te doen weten, en om
ten staat, alzoo 'er te dier tyd nog maarverder hier door deze of gene groote
wee Broeders, te weten, D. D SerruusMannen hier te lande, was het mogelyk,
en Ninaber, waren, die Maleitsch pre-voor myne regtveerdige zaak te doen
dikten, zonder dat ik egter weete, ofopwaken, om aldus op eenige andere
zy zich in ’t hoog, of wel in ’t laagwyze voor mynen zoo bitteren arbeid,
Maleitsch geoeffend hebben. En watdie nu zoo vrugteloos leggen blyft, en
konnen dog die twee mannen in zoodie immers tot God voor die arme Am-

grooten Oegst verrichten, dan dat zyboineezen schreeuwt, beloond te werden,
zich zelven maar vrugteloos doodploe-of wel om ook eens te zien, of deze

gen, als men geen ander werk van denzaak, door tusschen spraak der zelve by
vodsdienst daar maken , en hen metde Heeren Zeventhienen, niet op een
meer Taalkundige Prcdikanten ontzettenandere gevoegelyke en zagte wyze zou
wiI.konnen hersteld werden.

In ’t jaar 1723. vertrok D. Ninaber naDit nu tusschen beiden hier aangehaaldStaat der
Batavia, en is vervangen door D. N.hebbende, zoo hebbe ik na myn vertrekKerke in

Amboina Nicolai.dat deze drieuit Amboina verstaan ,
na des Na dat ik nu met het verhalen deren Groenewout,Heeren, Parent, Brants,

zelfs ver
Kerkelyke zaaken, zoo verre men komentot in ’t jaar 1715. hier gebleven zyn;trek tot

kan, gevordert ben, zal ik nu weder vanin’t jaar dog dat de eerste en de laatsten in Ma
1715. t werk myner overzetting des Eybels,na Batavia vertrokken, en door D. D.

gelyk ik beloofd had, vervolgen teAntonius van Brummien, en Carolus Geor-

spreken.gius Serruus (dic uit Banda quam) ver-
Na dat ik in’t jaar 1694. uit Amboinavangen zyn, zonder dat de staat der

vertrokken was, hebben die BroederenKerke toen eenigzins anders, of beter,
nu wetende, dat ik zulk een overzettingdan by des Schryvers vertrek was, ge-
des Bybels onder my had, en dieinlyk zy zich die te dier tyd , om redenen
t Vaderland zoude tragten voort te zettoen daar van gegeven, zeer slecht ver-
ten, hun uiterste kragten ingespannentoonde.
om dit te beletten, alzoo zy my die eertIn’t jaar 1716 vertrok D. van Brum-

zeer benydden, en sterk (gelyk ik reedsmen na Batavia, en zyn hier weder van
getoond heb) voor ’t hoog Maleitschdaar gekomen D. D. Engelbertus Cornelius
om dat zy anders niet kenden, nog ver-Ninaber en Adolf van der Win
stonden, waren.Ook gaf D. Serruus den 2den Augusty

Het eerste , dat zy deden ,was,dezes jaars een preuve van zyne bequaam-
zoo als ik in Mai des jaars 1694.heit in 't Maleitsch, en dus hope, om
vertrok, in September des jaars 1695.den Heer Brants , die nu alleen den

op de quaadaardigfte wyze over my aanganschen Maleitschen dienst waarnemen
die van Batavia te schryven, dat my,moest, wel haast te zullen ondersteu-

nen. in ’t Vaderland zynde , eerst geble-
ken is.In ’t jaar 1717. waren hier deze vier

Heeren nog by een, en de Kerk (gelyk By myn komst op Batavia predikte ik
wel te denken is, daar ’er maar een Ma- 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
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van Amboina aan die van ’t Vaderlandgroote vriendschap geleefd heb, gelyk
over de Maleitsche Taal hier van gege-ook zyn Eerw. toen mondeling (en na¬
ven hadden.geen ikderhand aan my schriftelyk, 't

Ik antwoordde op dien brief in 't bree-
nog toonen kan) in ’t bywezen van ver-

de by een Tractaatje, de deure der waar-scheide lieden heeft gelieven van my te
heit genaamd, dat ik in’t jaar 1698getuigen, dat by noit een Predikant ge-
drukken liet (en dat men ook by dithoord had, die 't Maleitsch zoo wel, als
werk , om dit geschil over die Taal wel

ik, predikte
te begrypen, vooral dient te hebbenEer ik van Batavia vertrok, gaf ik
en ’t behaagde de Christelyke Synodu-kennis aan den Kerkenraad, hoe ik ge-

opaan die van Batavia tot antwoordnegen was in ’t Vaderland myne over- dedien brief te schryven, dat zy allezetting des Bybels in ’t licht te geven,
drangredenen van haar Eerw. en van myen die te bevorderen, en verzocht daar
wel overwogen hebbende, by hare vo-toe ook haar ernstig voorschryven.
rige gedagten, om den druk van mynenHaar Eerw. gaven my tot antwoord,
Bybel voort te zetten, bleven volherden.dat D. Leidekker met dat werk, op haar
gelyk ook naderhand de Christelyke Sy-verzock, en op ’t goedvinden der Hooge
nodus van Suid-Holland, en de Eerw.Regeering, bezig was, en dat zy dat
Classis van Walcheren toonden van diebeloofd hadden aan de Heeren in ’t Va-

zelve gedagten voor myn werk te zynderland aan te beveelen, konnende dat
Dit bockje, en dit schryven der Chri-maar aan een, en dierhalven niet wel ook

stelyke Synoden, en van die Eerw. Clasaan myn werk doen.
sis voor my, verbitterde haar Eerw. zooIk vertrok daar op, quam, door Gods

2danig tegen my, dat zy alles vuils,genade, behouden in 't Vaderland, gaf
zy konden, by die van Amboina, netkennis aan de Christelyke Synodus van
die nog verder tegen my op te zettenNoord-Holland, in’t jaar 1696. tot
in ’t werk stelden , verzoekende dosEnkhuizen verzameld, zoo van de staat
hunne hulp om dit verderslyk werk teg1der Ambonsche Kerk, als van myne
te gaan, en in de geboorte te smooren;overzetting des Bybels in de lage Ma¬
men quam tot die buitensporigheisleitsche Taal, met vertooning, en over-
van te twyffelen, of ’t wel myn eigentuiging van haar Eerw., dat die Taal
werk, en of ’t door my niet van dezeOalleen daar verstaan wierd, en dat zy
gene gestolen, en zelf of ’t niet wedierhalven een Bybel in de zelve, en niet
maar ’t werk van den een of den anderenin ’t hoog Maleitsch (dat zy in't gehee
Meester, en zoo met stukken en stollenniet verstonden) hoog noodig had, waar
byeen gelapt was.toe ik de gunst der Christelyke vergade-

vanAl te zamen vuile verdigtzelen,ring verzogt, om den druk van dit werk
D. van der Vorm zonder eenige grondby de Heeren Zeventhienen te helpen
verzonnen, en door den liefdcloozen enbevorderen, ’t geen haar Eerw. my gun-
al te botten D. Hodenpyl, zeer bot na-stig geliefden toe te zeggen, alzoo zy
geaapt, en even zoo mede in de Ambon-met my van ’t zelve oordeel waren , dat
sche brieven daar na, als of dit een vondmen die menschen in een Taal, die zy
van haar was, nageschreven, hoewel'tkenden, en verstonden, dog geenzins in
maar een na-galm van D. van der Vorm ’seen Taal, die zy nog eerst dienden aan
ongegrond en liefdeloos schryven was.te leeren, stichten, en ook daar in voor

Die van Amboina van hare zyde, enhen een Bybel verzorgen moest.
vooral D. D. van der Vorm, en Hoden pyl,Hier van gaven haar Eerw. kennis na
krabbelden al wat zy maar quaadaardigBatavia, en daar op quam een brief van

bedenken, of opschommelen konden, op,dien Kerkenraad van den 1eden Novem-
deom myn werk, en perzoon, zoo byber des jaars 1697 , waar in haar Eerw.
deHeeren Bewindhebberen, als bymy, en vooral mynen Bybel, en 't Ma¬

Christelyke Synoden, swart re makenleitsch daar in gebruikt, jammerlyk goed¬
Dit schreven en zonden zy na Bataviavonden te mishandelen, en my, nevens

en na ’t Vaderland, verzoekende te ge-het zelve zoo swart te maken, als hen
lyk by haar Hoog Edelheden het overmogelyk was, verzoekende , dat de
zien en voortzetten van D. LeidekkerChristelyke Synodus dog niet voor dat
Bybel met den uitersten ernst, en metbedorven, en secht werk, zich zou ver-

geveel onwaarheit getuigende, dat deklaaren, maar alleen voor dat van D.
meinte van Amboina, na ’t in ’t lichtLeidekker, dat op haar verzock, met
komen van dien Bybel in die hooge Taal.goedvinden van de Hooge Regeering,
ren uitersten verlangde; een zaak, dieen met kennis en goedvinden van die van
volslagen tegen de waarheit, en by geenAmboina, ondernomen was. Dog men
verstandig mensch te gelooven is (tenmoet zich nu vooraf te binnen brengen,
ware men die Predikanten, die in Am-wat een valsch en onwaar denkbeeld die
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te helpen, en dat dit wel zoo ordentelykboina toen ’t hoog Maleitsch verstonden,
zyn zou, als zich met den Batavischen

voor de gemeinte van Amboina wil doen
Bybel te bemoejen.doorgaan) alzoo zy, na veel vergeefsche

Na al dit vergiftig en doldriftig schry-moeite en sweetens van zoo veel ervarene
ven nu waren wel de Christelyke Synoen wakkere Broeders in die hooge Taal,
den, mitsgaders de Eerw. Classen vantot nog toe dezelve daar gansch niet
Amsterdam, en Walcheren, aan myneverstaan.
zyde; maar door ’t schryven harer Edel¬Dit vuilaardig schryven en wryven
heden voor ’t werk van D. Leidekkervan die van Batavia, en Amboina, na
door zyne twee Swagers, de Heerer’t Vaderland, mitsgaders dat bekommer-

de Haas en van Riebeck, bewerkt, zyndelyk verzoeken van het voorschryvens ha-
beide ordinaris Raaden, die ieder hunnerer Edelheden voor D. Leidckkers werk
vrienden in die vergadering hadden, waaraan de Heeren Zeventhienen, gelyk ook
in maar zeven Leden zyn, die een be-

het verzoeken van de gunst der Hecrer
sluitende stem hebben) mitsgaders doorBewindhebberen en der Christelyke Sy-
’t vuilaardig swartmaken van myn per-noden voor dat werk, duurde al eenige
zoon, en werk, by de Heeren Zeven-aaren aan den anderen, zoo dat 'er we
thienen , hadden zy die Heeren ineen groot boek (gelyk ik toonen kan
de grootste onzekerheit, en onverschil-van groeide; dog men deed hier mede
lentheit van de wereld gebragt : wantaan al de wereld niet anders dan de uiter
schoon haar Ed. Agtbaarheden, als zyste nyd, bitterheit, en liefdeloosheit
onpartydig geliefden te oordeelen, zeervan die Broeders tegen myn perzoon, en
wel konden zien, dat dit maar enkeledewerk, beschouwen, hoewel dit by

ennyd, en vuilaardigheit tegen my,Christelyke Synoden in zyn rechten aarc
dat de waarheit nogtans aan myne zyde't wasgewogen , en niet anders dan
was (dat haar Ed. Agtbaarheden by haardat is, als enkele nyd en quaadspreken)

jaarsschryvens van den 8sten July desaangezien wierd, zonder dat dit of de
1695. aan de Heeren van de Hooge Re¬of ook de Eerw. Classis van Wal-zelve,
geering van Indien klaar toonen, daareenigermate daarom dede ver-cheren,
zy zeggen, dat het niet wel was, menschenalzoo die overtuigd waren, datanderen
in een Taal, die zy niet verstaan, te onder¬'tin hunne stelling, daarzy ongelyk
wyzen, en dat het beter was, dat de Pre-gansche werk op draaide, hadden, dat
dikanten, Zickentroosters, en andere, zichis, dat ik geschreven had, volgens hun
na de Gemeente, dan dat zich die na deeigen bekentenis in de Taal, die men in
Predikanten zouden voegen, alzoo 'er reedsAmboina best verstond, en dat D. Lei-
zoo veel boeken in die onzuivere Taal ge¬

dekkers Bybel in een Taal overgezet was
schreven, en die lieden daar in geleerd, endie zy zelf bekenden, dat men daar niet
geoeffend zyn) zoo en wilden zy egter,verstond, en die de Predikanten, Mee-
op de ernstige aanbeveeling der Christe-sters, en de Gemeinte, nog eerst moesten
lyke Synoden, en zoo veel Eerw. Classenaanleeren. Egter bragt dit weër andere,
alhier, dit werk van my(schoon’t besteen vooral de Heeren Zeventhienen, tot
niet vlak tegen het verzoek en schryveneneen verkeerd denkbeeld van die zaak,
van haar Edelheden aan, laten drukkenvan myn werk, behalven dat zich die
gelyk zy aan de andere zyde nog veelaatste ook tegen de Heeren van de Hoo-

tminder konden overslaan, om voorge Regeering van Indien niet wilden
werk van D. Leidekker te zyn, alzoo diiaankanten.
volgens de eigen bekentenis van de ver-In’t jaar 1702. kregen die van Am-
zoekers daar voor ) een werk was in eenboina, by schryvens van haar Edelheden
Taal, die den Inlander nog eerst aan-aan de Regeering aldaar, een deftige
leeren moest, en, alzoo het in een Ara-streek over hun verzoek, dat D. Leidek-

vanbische letter was, niet lezen kon,kers Bybel, alvorens die te drukken,
allewelken drul niet anders , dan datmogt overzien werden, schryvende haar

onkosten, en moeiten, zouden te ver-Edelheden, dat dit een werk was, dat
geefs zyn, te wagten was.hen niet raakte, en dat haar Edelheden.

In die staat bleef dit werk jaaren aanals 't werk gedaan was, dit met den
een by haar Ed. Agtbaarheden, zondeKerkenraad van Batavia wel zouden over-
dat 'er iets van ’t een of ’t andere werk

leggen.
quam.In ’t jaar 1703. was haar Edelheden Ondertusschen quam D. Leidekker in

schryven over die zelve post nog scher-
’t jaar 1701, te sterven, zynde met zyntper, dat zy (te weten, de Kerkenraad
overzetting tot Ephes. VI. 6. gekomen;van Amboina) zich maar bemoejen zou-
dog het vordere wierd door D. van derden, om de Kerkelyke zaaken , die
Vorm tot ’t einde van Joannes Openba-Landvoogdy betreffende, aan den Land-
ringe overgezet.voogd voor te dragen, om haar daar in

NuO 2

De ver¬

dere nit-

werking

van hun

liefdeloos

schryven
van Am-

boina, en

Batavia,

na ’t Va¬

derland.

Vooral
by de
Heeren

Bewind-

hebberen,
die

schoon
overtuigd

er af, dat

myn

werk be-
ter als 't

andere is,

Egter tot

den druk

van ’t zel-
ve niet
hebben

gelieven

over te

slaan.

Hoewel
zy ook

dat van

D. Lei¬
dekker,

niet zon-
der veel

reden, in
die zelve

staatlaten.

D. Lei¬
dekkers

dood in 't

aar 1701.
hier op
gevolgd.

Hoe ver¬
re dat

werk

door zyn
Eerw.

gebragt,



hoe 't
door

D. van
der Vorn

voltoit

En wal
toen met

het zelve
verder

gedaan is.

Wat de
Schryver

verrich

heeft om
D. Lei¬

dekker

werk var
nut te

maken

en in 't

licht te

brengen.

Hoewel
daar al

mede

niets o

volgde
Nader

bericht,
dat D.

Leidek
ker, ge

durende

zyne

G1e

zetting

Eerst van
zyn hal

ve, en

daar na

van ZyI
heele

dienss

ontssa-
gen, er

dat hem

een be
loonins

beloofd

Daar de
Schryver

noit van

zyn dienst
ontlast is

en te dier

tydgeen

beloo-

ning ter
wereld

begeerd

AMBONSCHE ZAAKEN108
berooven, daar zy zoo veel licht doorNu was dit werk wel afgedaan, maan
konden hebben, te meer, daar de maker’t wierd, ter ordre van haar Edelheden
toen niets voor zyn moeite begeerde, enop Batavia in een kas in de Kerken
haar Ed. Agtbaarheden dit voor zockamer, van welke de Geheimschryver
weinig geld, ja zelf byna zonder kostenvan haar Edelheden de sleutel had, ge
konden doen drukken, vooral, wanneerlegt
’er maar weinige van die boeken tegenVan dien tyd af tot nu toe had nie
een redelyke prys verkogt wierden, diemand der Predikanten toegang tot dit
er ieder geerne voor betalen, en waarwerk, dan dat haar Edelheden aan D. D

op zoo veel over zou kunnen schieten,van der Vorm, van der Sluis, en den
dat de geheele druk vry zou zyn.overzetter der Maleitsche Taal, den onder-

Dit nu mogt zyn, zoo ’t wilde allesKoopman Maarten Hodenpyl, de schryf-
wierd te vergeefs verzogt, daar quamen spel-misslagen van ’t Euangelium var

ietsnog van ’t een, nog van’t anderLucas belast hadden na te zien, en haar
en die van Batavia, of wel vooral D. var

daar kennis af te geven, latende zedert

der Vorm, begonden nu te laat te ziendat werk daar ten proi van ’t ongedierte,
dat de Regeering, en de Kerken vanen van de witte Mieren; dat egter jam-
Indiën, met hun schryven tegen mynmer is, dat den arbeid van zulk eer
werk, niets gewonnen, maar de zaak inwakker man, als de Heer Leidekke
dien staat, waar in zy nog is, en dewaarlyk geweest is, daar zoo vrugteloot
Heeren Zeventhienen in zoo grootermoest blyven leggen.
vreeze en onverschillentheit, of liever inOm dit voor te komen, heb ik alles
zulken onzekerheit, om ’t eene of ’t an-wat in myn vermogen was, gedaan, om
dere werk in ’t byzonder te drukkendit nog eenigzins van nuttigheit te doer
gebragt hadden, dat 'er van geenvarzyn, en in ’t licht te brengen, verzoe
beiden iets te hopen viel.kende, dat beide die overzettingen in

Daar op vond D. van der Vorm, Wwattwee Colommen mogten gedrukt wer
van zyn grond komende, in’t jaar 1704den, op dat den arbeid van dien wakke

zoo ik meine) goed, aan de Eerwren en neerstigen Heer niet vrugteloos
Classis van Hoorn uit zich zelven, dosmogt zyn; dog 't was even, of de
niet uit naam van den Batavischen Ker-Heeren Zeventhienen nog tot het eene,

nog tot het andere, om de vorige rede kenraad, dat daarom by hen ook qualyl
nen, genegenheit hadden. Altoos daar opgenomen wierd, te schryven, dat her

volgde niet het minste op, en beide die niet quaad, en best wezen zou,beide

die werken in twee Colommenwerken (dat immers niet wel te verant- (een

woorden is) bleven vrugteloos leggen. voorslag, al lang te voren door myge
Ik moet hier met een letterken nog daan) te drukken, 't welk, zoo het doo

tusschen by voegen, dat de Heer Leidek- den Kerkenraad van Batavia zoo begre
ker in’t jaar 1691. tot die overzettins pen, en, door hare bewerking, van haa
verzogt zynde, als een middel, om zyn Edelheden zoo na ’t Vaderland geschre-
werk te spoediger voort te zetten, in ven, en als het beste middel by de Hec
’t jaar 1693. verzogt heeft eerst van zyn ren Zeventhienen ernstig verzogt was
halve dienst, en daar na ook van zy1 beide die werken hadden al lang 't licht

gezien.geheele Predik-beurt ontslagen te zyn
behalven dat zyn Eerw. voor zyne moei Ondertusschen wierd ik door eenige
te (en dat met reden) na ’t voltoyen var Heeren van veel vermogen eerst de pols
zyn werk een destige belooning (zoo getast, en daar na verder aangezogt, O

my van zommigen gezegt wierd) be- weer na Indien te gaan, om, waar het
loofd is. mogelyk, daar dit groote werk te helpen

Ik daarentegen hebbe noit een eenige bevorderen. En zy meinden , datik
Predik-beurt daarom verzuimd, en toen deze gunstige tyd, en onverwagte veran
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
dat ik toen eenige belooning daar voor heden, die ik weder met de Kerken van
begeerde, verzoekende maar alleen, dat Indiën krygen kon; dog nam dit einde
dit tot nut en dienst van haar door last lyk aan, en deed daar op verzock aan de
der Heeren Zeventhienen mogt gedrukt, Heeren Zeventhienen, om in Amboina
en derwaards gezonden werden; al 't niet alleen, maar daar ook aan ’t Kastee
welke immers een doorslaande en over¬ daar ik te voren gelegen had, en dier
tuigende reden was, om myn werk voor halven geenzins op eenige buiten-plaats
al zoo niet te laten leggen, en zoo vee aldaar, veel min in eenige andere Land
duizend Christenen van een bock te voogdy, geplaatst te werden.

Haar

En alleen

’t druk¬

leen van

zyn werk

van de

Heeren
Zeven-

thienen

verzog
heeft.

Om wel-

ke reden

men zyn
nut werk

zoo vrug
teloos

niet had

behooren
telaten

blyven

leggen.

Dog van

beide die

werken

quam

niets

EnD. van

der Vorin

2agnute

laat, wat

nadeel hy
D. Lei¬

dekkers
werk,

met al dat

schryven

tegen my,
geda an

had.

Weshal

ven zyn
Eerw.

tot inkeei

komen
'tde , in

ja25 1704
aan de

Claffis

van

Hoorn

voorstel-

de , en
be

keurde

dat beide

die wer-

kn in

twee Co-

lommen

mogten

gedrult

werden

Waar

op de

Schryver

dr

aangezogt
wierd
om wecr

na Indien

te gaan.

En zich
eindelyk

bewegen
liet, onm

dit op die

voor
waarde te

doen, van

alleen in

Amboina,



VAN DEN CO
Haar Ed. Agtbaarheden geliefden gun-

en daar
stig alles, dat ik verzogt, toe te staan,aan ’t

Kasteel en my zelfs myne vorige soldy van hon-
gelegt te derd en twintig Gulden ter maand, zon-
werden. der dat ik daarom verzogt, toe te leggen
Dat hen

Dok had de Christelyke Synodus van
door de

Noord-Holland, den eden Augusty in 'tHeeren

Teven¬ aar 1704. tot Alkmaar vergaderd, en de
thienen Eerw. Classis van Amsterdam den 13den
toege¬ anuary in’t jaar 1705, de goedhcit,
staan

om aan de Broederen tot Batavia, en inwierd

Amboina, zeer gunstig voor my te schry-Gunstig
voor- ven en te verzoeken , dat de vorige
schryven verwyderingen, over ’t werk van der
der Syno Maleitschen Bybel voorgevallen, in 't
de van

vuur der liefde geworpen, en dat ik vanNoord-

Holland, haar Eerw. met die genegenheit en ag-
en der ting, die ik by hen had, mogt ontfan-
Claffis

gen werdenvan Am-

l nam daar op die zware reize aansterdam

aan die quam gelukkig op Batavia, en wierd
van Ba- zeer wel van die Broeders ontfangen,
via , en

dog ondertusschen vlak tegen de ordremboi¬

na, voor der Heeren Zeventhienen aan, na de
den Leger-togt door haar Edelheden gezon
Schryver.

sen.
Komst en Terwyl ik daar was, had ik, voor
ontmoe-

myn vertrek, de Broederen weër overting des

zelfs tot myn Bybel, en over een middel, om ze
Batavia beide voort te zetten, en in twee Co-
en zyn

lommen te laten drukken, aangesprokenaanspraak
Men behandelde dit vry koel, en menvan die

Kerken- nam het qualyk, dat D van der Vorm
raad over er dus aan de Classis van Hoorn, buiten
t voort-

hun weten, over geschreven hadzetten

van beide Men verzogt ook mynen Bybel eens
die over te mogen zien, om hem dan te konnen
zettingen aanbeveelen, en voordragen, daar 't be-
Dat van hoorde. Ik gaf ’'er eenige deelen aan
221

haar Eerw. van over, die zy een geruimeEerw.

tyd hielden, en my met dit antwoord.zeer koel

cnlmet op myn verzoek, van ’t voor te dragen,
een be¬

weder gaven: haar Eerw. , te weten
risping

D. D. van der Vorm, Coldedehorn, &amp;c.van D

envan der hadden myn werk doorloopen ,
Vorm, Da¬hadden 't Maleitsch in de Propheet
behan-

niel, &amp;c., en in eenige Capittelen vandeld

renesis, by my gebruikt, zoodanig ge-wierd

Haar vonden, dat, zoo ik de moeite nemen
Eerw wilde, om myn werk van voren af we
verzoek der te overzien, en, zoo veel ’t mogelyk
om des

was, daar na te schikken, dat zy het.Schryver

Bybel te na dit gezien te hebben, aanbeveelen,
zien, waar en voordragen zouden, dat alleen myn
af hy

verzoek was, alzoo ik zeer wel wist,
certtte¬

dat haar Eerw my geen verdere hope,deelen

hen over- nog verzeekering van den voortgang.
geeft. konden geven; hoewel haar Eerw. daar
Haar

over met haar schryven na Amboina, en
Eerw.
oordeel, in ’t Vaderland, nog al eenige beweging
en beloste gemaakt hebben, even als of ik in Am-
van het te boina meer, en hooger daar af, dan
willen

zy my beloofd hadden, had opgege-aanbe¬

ven,veelen,
zooikhet
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wierdIn Amboina gekomen zynde,

ik mede van die Broederen met veel
liefde ontfangen. Ik verzogt hen ten
eersten over myn Bybel ’t zelve, dat ik
op Batavia verzogt had, gelyk ik haar
Eerw, ook kennis gaf, wat men my daar
toegezegt had.

Op dezen grond stond my de Ker-
kenraad van Amboina, even als die van
Batavia, mede toe, myn werk, na dat

zy ’t dan zouden gezien hebben, te zul-
len gunstig voordragen.

Zedert dien tyd dan begaf ik my, om
myn gansch werk van voren af weder na

te zien, en op de voorzeide wyze na den
eisch der Batavische Heeren, die myr
werk vier maanden beschouwd en onder

zich gehad hadden, niet alleen te ver-
schikken, maar ook geheel te verschry-
ven, en als op nieuw weër in wat hoo-
ger Maleitsch over te zetten, zonder
daar af verder te spreken, alzoo dit een
werk was, daar de tyd van veel jaaren
toe vereischt wierd.

Ondertusschen heb ik nu en dan ook

deze en gene werkjens in 't Maleitsch
en ook in 't Duitsch tot dienst dezer

Kerke, en der Broederen hier, en elders
verveerdigd. 'tIk bragt veele van de Psalmen in

gelykMaleitsch, in prosa op de kant

1960in onze quartyn-Psalm-boeken)

vandanig over, als het Psalmboek
ge¬Deutecom is, zeer bequaam om

TyI.zongen te werden, schoon niet in
zynde , voegende de Text-woorden
op een ander blad met een Arabische

dievanletter, voor de liefhebbers

Taal, 'er by. Ook zette ik de Ca

techismus, en Formulieren, in 't Ma

leitsch over, mitsgaders de Apocryphe
boeken, en den inhoud van alle de By
belsche byzondere boeken.

Ik heb ook de Geschiedenissen van

Nabi Joesef, en van Nabi Moesae (dat is
de Propheeten Josef en Moses ) twee
werken met een Arabische letter geschre-
ven , 't eerste in 't Latyn, en ’t ander
n’t Nederduitsch, in myne ledige uuren
vergezet.

Ook verzamelde ik een werkje van
veel spreekwyzen uit Gods Woord, van
de Oosterlingen ontleend, en helderde
die uit hunne gewoontens zeer fraai op.

Daar beneven heb ik in die tyd veel
Maleitsche woorden met het Arabisch en

Hebreeuwsch vergeleken, en aangewe-
zen, dat de zelve van 't Hebreeuwsch
oorspronkelyk zyn.

i4 heb ook de groote Schets van
D. D’Outrein , ’t Vraag-boekjen van
Borstius, en dat van D. Melchior Burs in
't Maleitsch overgezet
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I10 AMBONSCHE ZAAKEN
De Kerkenraad van Amboina ant- Waar opEn eindelyk heb ik ook een groot

de Ain-woorde die Eerw. Classis den 24sten Sep-Lexicon Malaicum in Folio, met 't Ma¬
bonschetember des jaars 1710 daar op, dat hetleitsch in een Latynsche, en Arabische Ke ken-

overgezonden verzoek van D. Valenty r22 haarletter voor, en met het Duitsch agter;
Eerw. inalleen gediend had, om haar Eerw. teen ook weer met het Duitsch voor, en
’t jaartoonen, wat hy op Batavia, en in Ammet het Maleitsch in beide die letters ’er 1710. ant¬boina, verzogt had, en dat dit in 't weagter, gemaakt, dat een schoon werk is. woordc.

zen der zaak overeen quam.Alle deze werken hebbe ik nog onder
Vorder zeiden zy mynenthalven,tot Dat ikmy, in hope, dat die nog eens dienst

geenhaar Eerw. gerustheit, en wegnemingzullen doen, wanneer ik ’t geluk zal
nader

van alle vreeze voor ’t vertragen vanhebben van onder de Bewindhebberen
verzoek,D. Leidekkers overzetting door te veel oydeze en gene Heeren te vinden, die my zedert

de myne te staan, dat ik, zedert myn laat- mynhier in, ten besten van ’t gemeen, en
lste verzoek alhier, geen nader voorstelvooral van ’t Inlandsch Christendom,
gedaandaar omtrent gedaan had , en dat ik merde behulpzame hand zullen gelieven te had hoe-

haar Eerw. mede van oordeel bleef, dat wel medebieden.
een goehet noodig was eens een goede MaleitMen zag ondertusschen, terwyl ik my
de Ma¬sche overzetting te hebben.geheel stil in Amboina hield, zonder iets
leitscheNa dezen tyd nu uit Indien in ’t Va¬verder van myn Bybel te reppen, dat de overzet-

derland in’t jaar 1714. gekomen zynde, ting zeerEerw. Classis van Amsterdam, hoe zeer
noodigbevond ik, dat die Eerw. Classis nooook te voren mede voor myn werk ge
oordeel-even zeer voor het werk van D. Leidekweest, nu tot dat van D. Leidekker wat
de.

ker was; ja veelen daar van waren al 200meer begon over te hellen, en alleen
DeSchry-verre gekomen, dat zy geloofden, datvoor zyn werk verzoek te doen, moge- ver vind ,

er maar een en dezelve Maleitsche Taal by zynelyk om dat zy geen kans zagen, om de
te rug-of dat 'er geen hoog nog laag MaleitschHeeren Bewindhebberen tot het drukken
comst uitdiens tegendeel reeds klaar genoeg bevan myn werk te bewegen, en om dat Indien ,

wezen is) en dat 'er dierhalven geerhaar Eerw. het nog beter keurden, het dat die

Clasiisreden meer was, om voor myn werkwerk van D. Leidekker, dan geen van
nop evenmaar dat men alleen voor ’t werk varbeiden, in 't licht te hebben.
sterk voorD. Leidekker behoorde te spreken.Op dezen grond schreven haar Eerw D. Le¬

Dit sleurde zoo wat henen; dogden 4den Juny in’t jaar 1709. een zeer on- dekkers

werle va5.dertusschen quam ’er al zoo weinig vanbeleefden brief aan ons in Amboina, waar
Van t’t werk van D. Leidekker, als van hetby zy ons bekend maakten, dat zy het
welkemyne.drukken van beide de overzettingen wel
zommigeEenige jaaren na myn aanwezen alhiervoor goed keurden, en ook reeds aan de ook oor¬

deelden ,kreeg ik egter een briefje van een PrediHeeren Bewindhebberen voorgeslagen
dat erkant van Amsterdam, waar by ik verhadden, dog dat die daar toe niet te
geenzogt wierd eenige Kapittelen uit mynbrengen waren.
hoog nog

overzetting met een interlincare LatynDierhalven oordeelden haar Eerw , laag
Maleits,sche overzetting onder ieder woord aandat de overzetting van D. Leidekker nog
en dat 'ezyn Eerw. over te zenden , alzoo dewel gemakkelykst ter drukpers geraken
maareene

Heeren Bewindhebberen nu eenige hopezoude, en dat zulks al zoo veel als in- Taal was.
voor den druk van een Bybel begondengewilligd was, zoo de Heeren Majores Hoewel

het werkte geven, en genegen waren deze afmaar gerust konden zyn wegens de deug.
van D.schriften na Indien te zenden, omdelykheit des zelfs, en de genoegzamt ze
Leidek-

zorge van dat werk te overzien. daar te laten zien, en die zelve Kapitte ker on-

len ook van daar uit den Bybel van LVermits zy nu ook gezien hadden. dertus-

schen alLeidekker herwaards te eisschen, om diewat verzoek ik op Batavia, en in Am-
200 wei-boina, by myn komst aldaar, wegens dan hier van de Eerw. Classis tegen mal
nig, als

kanderen te laten nazien.mynen Bybel, gedaan had, zoo vreesden ’t myne ,
voort-zy, dat dit zomtyds het dus verre ge- Ik zond ten eersten die afschriften, en
ging.bragt werk van haar Eerw. met den ging ’t jaar daar na, na dat ook die af
Eenigeichriften uit Indien gekomen waren,Bybel van D. Leidekker weder zou kon- na
aarenAmsterdam, om met de Heeren Depunen veragteren; waarom zy my verzog
er na

ati ad Res Indicas zelfs over die zaak teten, en hoopten, dat ik, tot welvaren wierd de
van de Kerk, myn werk liever zou wil¬ spreken. Schryver

door eenlen laten vaaren (gerust zynde het myne Ik hoorde toen, tot myne groote ver-
Predikantdaar toe gedaan te hebben, en den Joon wondering, dat die van Batavia by hun
van Am-

laatste schryvens al zoo verre gekomenvan den Heer ’er voor verwagtende sterdam
waren, dat de Bybel van D. Leidekkedan, door op het drukken van 't zelve om eeni-

ge af-met geen Arabische letter moest gedruktte veel te staan, oorzaak te zyn, dat 'er in
schriftenwerden , alzoo de Gemeinte die niet’t geheel geene overzetting in 't licht van zyn

leezen kon. Ook was men daar vanquam. werk ver-

oor- zogt, met
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oordeel, dat 't Maleitsch in myne af- daar aan de sterke band leggen, want, als Waar inhope

voor ’t schriften niet eenparig, ook te veel na zynu Eerw. wel weet, men wil hier de Por-
drukken Eerw.’t Nederduitsch geschikt, en daarom niet tugeesche Taal de overhand doen houden,
van een geheelgoed was. en 't Maleitsch was ’t mogelyk, de schotBybel. anders

Men had ook beide deze afschriften, geven; dog zoo niettegenstaande dit, het van denDie de-
Schryve-die van myne, en die van D. Leidekkers, egter anders uit quam te vallen, ’t geen welzelve
en zynover- verzetting, tegen malkanderen verge- kan wezen, als men ’t in 't Vaderland
werk,zend, en leken, en in veel plaatzen de myne (zoo maar wel meent, en bestuit genomen heeft dan in dedie ’t jaar

my van zeker Predikant aldaar bericht is) 70ige¬van den Bybel in 't Maleitsch te laten’er aan te
tydenAmster- beter, dan die van D. Leidekker, ge- drukken, zoo meen ik, dut men alle een¬
spreekt.dam, keurd. zydigheit onder 't Maleitsche Broederschat

hoorde, De voorniaamste reden van myne reize vooraf behoorde te vergaten, en alle mid- En waarDat die
was egter om aan de Heeren Deputari, delen dan in 't werk te stellen, om dat heil-in zynvan

Eerw.of een van haar Eerw., dien ik maarBatavia zaam oogmerk eenelyk te bereiken, zonder
het schik-nu zelf de cerst ontmoeten zou, te vertoonen ze- te zeggen, wiens Versie beser is, maar
ten vanArabische keren brief van D. van der Vorm, waar uit alle, die ’er zyn, een te maken,en 100 eensetter in

by zyn Eerw., ziende, dat 'er van geen Sybel uitWB. die zoo na, als ’t mogelyk is, overharen By-
alle devan beide de overzettingen iets quam,bel, als een te brengen met ouze Nederlandsche
overzet-onlees- en ook geen kans ziende, om dat in overzetting, in de Synode van Dordregi ingen nabaar af¬ Indien verder te brengen, hoopte, dat goedgekeurd, waar op ook den druk van dien onzekeurden die dienen mogt, om egter daar door DuitscheBybel door Authoriteit van de Heeren

En dat ze
overzet-een van beide die Bybels gedrulct te Staaten Generaal voor alle de Schoolen enmyn ting, te-krygen. Om wclke , en andere rede-werk te Kerken 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: der Bata-ven vast gesteld is ; en in zoodanig gevalduitsch

vischemeen ik, dat ter dezer zake u Eerwgeschikt Kerk nog
vonden , Aan den Eerwaarden Heer dienst loffelyk en werk nevens de andere

in dit jaar,
en ’t daar- Francois Valentyn. zeer goedBroeders noodig moet gehouden werden
om ver-

keurd.wanneer het zeer goed zoude wezen, dat
wierpen. Myn Heer zeer waarde Medebroeder. die Heeren u Eerw. ten dien inzigte her-Gunstig
oordeel waards besloten te zenden, om als dan dat
der Classis 7 Eze ingeslotene, my door u Eerw ge- Godsdienstig werk met vollen yver, ne-
voor iny- wezene Discipel, Amos Pietersz. vens andere Maleitsch-kundigen tot eerene af-

Thenoe, nu School- en Leer-meester op van Gods naam, en ter gewenster vrugtschriften.
t eiland Timor toegezonden zynde, omVoorstel dezer Indische Kerken zonder hinder uit

van D dezelve aan u Eerw. verder te laten af- te voeren.

van der gaan, zal u Eerw. buiten twyffel doen
Vorm Tier mede u Eerv. Gode en den Woorde

zien, hoe hy ’t daar heeft, en wat daar
aan den zyner genade bevelende , ben ikvoor hem al te doen valt. Wy hebben inSchryver
in ’t jaar dit jaar door de Hooge Regcering alhier Myn Heer, zeer waarde Medebroeder,1718 t0t gekregen, een zeker Extract uit de Mijlive
voortzet-

van de Edele Groot Agtbare Heeren Be-ting van U Eerw. geheel verplichten
windhebberen ter Kamer van Zeven-beide die

overzet- hienen, aanwyzende , dat ook door
tingen, of Dienaar,Zerw, aan dezelve een opstel , rakende
wel van

de Maleitsche Versie, ingebragt was, eneen werk PEtRUs van der Vor Mi.
uit alle de vervattende cenige vraag-poincten , nopen¬
zelve , de de Maleitsche Versie des Bybels, door

Baravia den 10.met een
den Eerw. D. Melchior Leidekker ge- November 1718.byzonde-

maakt, om die te beantwoorden, en daarre lof

voor des uit voorts ook te geven een Literale Trans- Gelyk die brief my, als ik dien tegen Des
Schryvers latie van den isten Psalm, het s3ste Ka- Schryvers’t vorige geschrevene door dien zelvenwerk, en

aanmer-pittel van Jelaias, het iste Kapittel van Heer wegens my vergeleck, zeer won-tertut king overt Euangelium Johannis, en het ;de Ka- derlyk voorquam , alzoo vergaf ik zynNader die brief,
pittel van den Sendbrief Pauli aan degetoond Eerw. in myn herte alles, dat hy te vo¬ en over

uit 7yn D. vanRomeinen, volgens de trant der Inter- ren tot nadeel van my, en myn werk,
Eerw. derlineare Versie van Arias Montanus , t geschreven had, pryzende zynen inkeerbrief Vorm.welk alles wy nagekomen, en aan de Hoo- ten goede, zyne bescheidene getuigenis

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 Maar was dit my wonderlyk voor- en ho-
zal van ’t drukken des Maleitschen Bybels gekomen, het quam dien Heer Deputa- wonder-
niets komen, of men moest in t Vaderland tus ad Res Indicas niet min wonderlyk lyk dere

briefeenvoor,
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verder toe te staan, dat men het overige door dender Hee- voor, alzoo die zeer wel wist, wat 'er
getal van den druk vry met hunne schepenSchryver.ren De¬ te voren over my geschreven was.

tot voort-putati ad na Indién voeren mogt; en dat ik datZyn Eerw. had eerst gezegt zich, om
zettingRes In- verk dan op myn kosten zou laten druk-voor my te spreken, niet te konnen in-
van zyndicas tot

ken; dog het dacht dien Heer niet der werk oplaten, dog oordeelde deze brief van veelAmster-
igendam pyne weerdig, my daar op eenig ant-gewigt, en verzogt my een afschrift

koslen,voor- woord te geven.daar van, dat ik zyn Eerw gaf, ver-
dog tequain. Ondertusschen was ik met het weërzoekende, dat zyn Eerw. dit tot berei-
vergeefsDie zelf

overzien, of op nieuw overzetten van sedaan.king van het oogwit, in die brief be¬niet voor myn geheel werk, zoo verre geraakt, datdoeld, en om metter tyd de Bybel eensmy was, De

maareen Schryverik het van voren af aan nog eens (na dein de Maleitsche Taal gedrukt te mogen
olein-afschrift trant en spelling van ’t hooge Maleitsch,zien, geliefde te gebruiken, gelyk zyn

van die digd zyne
zoo veel als het eenigzins lyden kon, enEerw. my beloofde te doen. Ook heeftbrief twcede

om my in allen deelen na de zinlykheit overzet-verzogt. zyn Eerw. my naderhand bericht, dat
ting desvan de Batavische Broederen te schikken.Die den het zien van dien brief het geheele Classis
Bybels

Schryver en dus ’t gemeene goed oogwit te be¬in een geheele andere gedagte ten voor- in een
zyn reiken) overgezet, en nu al een geruimedeele van myn werk gebragt heeft. MaleiischEerw. tyd voleindigt had; waar van ik ookdat watIk bezorgde ook, dat deze brief aancrerrggt.

noogerkennis aan de Heer van der Vorm gege-en die 't een der voornaamste Heeren Bewind-
Vas.Classis in ven heb; dog om dat nu na Indien tehebberen tot Amsterdam vertoond wierd,

een ge- Vaar vanzenden, om het daar te laten overzienten einde ik ook aan die kant bewerkenheel an- sy ookgelyk ik anders geerne doen zou, zocmogt, dat 'er eene overzetting des By-dere ge- vericht
dagte ik ’er was,) zal my niemand licht kon-aan D.bels mogt gedrukt werden.
voor zyn van dernen raden.Die Heer liet aan den Heer Predikant,
werk VormDaar ziet men nu, wat moeite ik,die ze zyn Ed. had laten leezen, weten,bragt. gaf, zon-

uit enkele liefde voor 't Ambonscheendat hy dien brief gezien had, zonder der dat hyGelyk de
egte’t verder Indisch Christendom, heb ordaar iets verder op te antwoorden, enSchryver

goedvin-die ook my genomen, zynde tot nog toe zooook zonder eenige vrugt, alzoo die
den kon,aan een ongelukkig, om, wat middelen ik hierHeer onverzettelyk voor D. Leidekkers
lat naHeer Be

ook hebbe in ’t werk gesteld, en hoewerk, en tegen my, was. Indienwindheb-
over teber daar zeer en de Ed. Heeren BewindhebberenIndien ik gezogt had, volgens de raad
zenden.toonen en de Eerw. Classis van Amsterdamvan de Heer Professor Reland (zalr.)

dede, dog Bcklagvooral door dien laatsten brief vanmyne overzetting maar in ’t licht te heb- D.
zonder des

van der Vorm, van de nuttigheit vanben, zoo had ik de zelve in Engeland,vrugt. Schryvers
myn werk overtuigd zyn , geen vrugidaar zyn Ed. my middel toe aan de hand ver zy-De

nen vrug-Schryver ter wereld van al mynen arbeid te ziengaf, konnen laten drukken. Zyn Ed.,
teloozentoond vermits men zich niet verweerdigd, omen veel andere Heeren, hebben my dat
arbeid inook, dat my daar over maar eens te hooren spremeer, als eens, aangeraden; dog ik heb allen de-hy gezogt

dat tot nog toe zeer zedig van de hand ken; hoewel ik die Heeren met weinige zen, nietheeft,

egen-en nog woorden zeer veel zou konnen zeggen,gewezen, betuigende, dat ik daar by
staandezoekt, dat tot hun naricht zou konnen dienen.niet zoo zeer myn eigen eere, als welzyn werk men nuWat hier verder af werden zal, weethet nut, en de stichting van de Christe-
van dedoor de

die goede en groote God, die alles ternen in Amboina, en elders, beoogde,rechte nuttigheit

deur in an zynen dat dit middel meer tot nadeel, dan tot eere van zynen naam, en ten beste van
Indiën in werk tenvoordeel, zou konnen dienen, alzoo de zyn Kerk, op zyn tyd schikt.
te voeren. vollen

Dog ik bidde de Heeren Bewindheb-Heeren Zeventhienen het mogelyk zeer over¬

beren , in de vreeze van Gods naam, en tuigd is.qualyk zouden konnen nemen, dat ik
buiten eenige zydigheit, maar eenstot vreemden ging, en verder goed vin- tc

Zyn ne-overwegen, of het niet een bewys vanden te verbieden, dit boek in de landen,
erige

een groote neerstigheit, en zugt voordaar ik het voor gemaakt had, in te
bede tot

myne Gemeinte in my is, dat ik, zonvoeren. Dierhalven zeide ik liever, na de Hee-In allen
ren Be-der hope van eenige belooning, en zon-nu vyfentwintig of zesentwintig jaarendeelen

wind¬myden- der eenig verzuim van myn dienst, dengewagt te hebben, nog eenigen tyd te
hebberen,de, om de

Bybel tweemaal overgezet heb. Indienwillen wagten, in hope, dat God de
Heeren

Heere in de herten van haar Ed. Agt- ik ’t geluk had, om dien wakkerenZeven¬

baarheden een andere neiging door zynthienen Veldheer, en Directeur Generaal, den
geen mis Geest zal gelieven te bewerken. Heer Ryklof van Goens, of tot mynen
noegen

Gouverneur, of tot een oordeelaar overIk heb naderhand aan dien zelven Heer
te geven.Bewindhebber doen verzoeken, dat zyn myne zaak te hebben (die in zyn Rap-
Nader Ed. het daar maar geliefde toe te bren- port aan haar Edelheden in’t jaar 1675.
redelyk

zoo zeer over de nalatigheit der Predi-gen, dat de Heeren Zeventhienen eenverzock

getal van vier of vyf honderd Exemplaa¬ kanten in de Taalen der Inlanderen,aan een

Heer schoon de grootste reden van hun zen-ren van myn Bybel tegen Boekverkoo¬Bewind- ding, klaagt) zekerlyk zou die Heervers prys geliefden over te nemen, en
hebber

meer
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een, dan D. Brands, weete, die zichmeer agting voor myn perzoon, en werk,
daar in oeffend, en een neerstig man is,dan nu geschied, getoond, en my zeer
dog of die Heer in ’t hoog Maleitschsterk tot meer neerstigheit aangezet
wel zoo verre is, dat hy den Bybel vanhebben.

Om dos D. Leidekker grondig zou leezen en ver-Wel is waar, dat haar Ed. Agtbaar-
’t oog o staan, daar aan twyffel ik zeer, alzooheden , door ’t schryven van die van
zyne

daar veel toe vereischt word. AltoosBatavia, en Amboina, in een groottneerstig-
toen ik uit Indien vertrok, was zynheit een onzekerheit , wat werk te verkiezen

te staan Eerw. nog niet in dien staat; en hoewelgebragt, en tot een groote drift teger
en te ik vast stel, dat zyn Eerw. in zoo veelmyn perzoon en werk, door ’t vuilaar
over¬

jaaren volslagen bequaam tot de revisiedig schryven van dezen en genen, verwegen ,
van zulk een werk geworden zal zyn,voerd, of misleid zyn; maar vermits ik

zoo geve ik dan nog in bedenken, ofnu een voornaam lid van haar Ed. toi

dat maar een mans werk is; buiten zynAmsterdam, en ook de Eerw. Classis
Eerw. weete ik niemand tot zulken re-aldaar, by de voornoemde brief kaaan

visie bequaam, alzoo ik de andere Heerenhebbe doen blyken, dat haar Ed. Agt-
Revisores niet kenne, en van hare be-baarheden, en ook haar Eerw. (door de

quaamheit niet oordeelen kan.verkeerde berichten der Regeering voor
D. Leidekkers werk, en door de ver- Ik zie nu geen reden, die haar Ed.

Agtbaarheden nog eenige bekommernis.keerde drift der Indische Broederen te

van dit werk te bevorderen, overlaat,gen my, en myn werk) misleid zyn,
ten ware, dat haar Ed. Agtbaarhedenen dat, volgens schryvens van de voor
begeerden, dat het haar Edelheden uitnaamste der Heeren , die te voren zooOf ht

Indien ook zoo aan haar Ed. Agtbaar-verdiend tegen my waren, nu myn werk, en
heeff heden voordroegen. Ik beken wel, datperzoon, zeer nut, en noodig geoordeeld
zoodanig dit tot haar Ed. Agtbaarheden gerustheiiwerd, om van myn Bybel, en die var
als men

nog beter was; maar zy gelieven eens teD. Leidekker, een goede Bybel in 't Ma.nu doet,

behan- overwegen , schoon dat eenigermatenleitsch te doen drukken, zoo geve ik
deld te tegen my is, of mynen arbeid daar egterhaar Ed. Agtbaarheden eens wederom
werden. niet legt, of de Kerken van Indien on-met veel nedrigheit in bedenken, of

dertusschen na myn werk niet verlangen,myn werk, en of ik, verdiend hebben,
of zy dat al over lang niet behoordenzoodanig behandeld te werden, dat mer
gehad te hebben, en of het nu wel temy nu, daar ik alses tot genoegen var
verant woorden is, dat langer uit te stel-de Kerken van Indien, tot geruststel
len , daar men van myn Taal-kunde, enling van haar Ed. Agtbaarheden, en van
van de nuttigheit van myn werk, doorde Christelyke Synoden, en Eerw. Claf
myn grootste tegenpartyder zelfs zoosen alhier, gedaan hebbe, wat my mo-
kragtig, en met zyn eigen hand, vergelyk was, met myn werk zitten laat

zonder het myne, en zonder dat van de zekerd is.

Heer Leidekker, of wel een werk, uit Ik bidde haar Ed. Agtbaarheden dier-

halven, als Heeren, die zoo gunstig zoodie beiden genomen, te laten drukken.
veel onkosten, ten nutte van de KerktIk bidde haar Ed. Agtbaarheden, alsEn of dij
Gods in Indiën, en van Amboina inVoesterheeren van de Indische Kerken. 7al wel is

dat men byzonder, doen, dat haar Ed. Agtbaar-dog eens te overwegen, of dat wel is
de Indi heden, zoo zy eenige liefde voor eerdat die Kerken, die men nu nog helpen
dische man van neerstigheit, en voor zulkenkan, en daar na (als men eens willen zal
Kerk van

zoo een lastigen arbeid, als ik tweemaal gedaanmogelyk niet zal konnen helpen, van de
nut werk vrugt van zoo éen nut en noodig werk hebbe, zoo zy eenige zugt voor zoo
nu men veel duizenden van Christenen, die daarberoofd blyven; te meer, dewyl ’er nu
die nog

door meer, dan door veel andere midde-nog zoo weinig in’t leven zyn, die zochelpen

kan len, konnen gestigt werden, en voorbe¬ een werk zouden konnen overzien; be-
roof- een spoedige, en wel-gegronde aanwaschhalven dat ook de bequaamste van allen
laat bly- van die Kerken, hebben, dog zoo goeddie ik in Indien kenne, te weten, D vay
ven.

gelieven te zyn, van een zaak van zooder Vorm, my zelf in dit jaar 1721. nog
veel aangelegenheit, en die nu alleen vargeschreven heeft, dat hy zich door zync
haar Ed. Agtbaarheden afhangt , doszwakheit, en klimmende jaaren, niet in

niet langer uit te stellen, maar gunstelylstaat vind, om zoo zwaren werk van

die geringe onkosten , die ’er tot hetdat overzien des Bybels te ondernemen
drukken van zulk een werk vereischtgenegen zynde dit aan jonger mannen
werden, te doen, voor welke gunst ikover te laten, die ’er mede zeer dun
en die Kerken, haar Ed. Agtbaarhedergezaaid zyn, behalven dat ook ieder een
ten allen tyden danken, en God bidderdie al Maleitsch kend, juist dat in geen
zullen, dat hy dit haar Ed. Agtbaarhe-Arabische letter lezen kan, hoedanig eer
den rykelyk gelieve te vergelden.ik ’er nu, buiten D. van der Vorm, geer
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behulpzame hand te bieden, om hem,Voor ’t laatste moet ik ’'er, tot vol-
en de Kerken van Indien, dat gewenschtkomen gerustheit van haar Ed. Agtbaar-
oogwit te doen bereiken. Ook zeidenheden, en ten bewyze dat de lage Taal
deze Heeren my hare hulpe by de Hoo-van de meeste vrugt is, nog byvoegen
ger Machten, en by de Heeren Bewind-t gene my zeker voornaam vriend van
hebberen, toe, belovende my ook verderBatavia in opzicht van de Maleitsche
andere Heeren van de eerste rang daar toeKerk aldaar den 26sten Maart des jaars
te zullen bewegen, om daar over met de1721. schryft: Het is met de Maleitsche
Heeren Bewindhebberen op die wyze teKerk hier mager gesteld, zynde de Gemeen¬
spreken, dat ik hope zou mogen schep-te wel talryk op den tyd des beilige Avond-
pen van door hun toedoen die zaak eensmaals ; dog in den tusschen-tyd werd men
tot een gewenscht einde te zien brengen;een groote yverloosheit gewaar. Geloove
dog deze twee Heeren my( de eene doordat het WB beter zoude gaan, wanneer

de dood, en de andere door een schielykmen voor den Inlander in een Taal prédikte;
ander tusschen-val) tegen alle gedagtendog dewyl dat nu NB in twee byzondere
ontrukt zynde, zoo moet ik al weër totTzalen (neemt dit in opmerking, Hee
een beter tyd en gelegenheit geduldren, die staande houd dat ’er maar eene
hebben.Maleitsche Taal is) geschied, zoo werd

Na dat ik nu over beide deze overdaar door een diversie gemaakt, die de
zettingen des Bybels van D. LeidckkerGemeente ver-verd, en ’t volk als doet stil-
(zalr. en van my ’t noodige, mynesstuan, niet wetende wat zy verkiezen
oordeels, opgesteld had, zoo is my inzullen.
’t laatst van’t jaar 1723, by schryvensDit hale ik aan, om te toonen, dat,
van myne goede vrienden uit Indienzoo ’er maar laag Maleitsch (dat zy ver-
gebleken , dat de Heeren Zeventhienenstain) gepredikt, en ook zulk een By-
alhier goedgevonden hadden aan haarbel voor hen gedrukt wierd, men buiten
Edelheden op Batavia te ordonneerenalle tegenspraak de meeste vrugt doen

zou. Ik zwyge, om reden, des Schry- om de overzetting van D. Leidekker ten
eersten te doen nazien, en die dan aldaar,vers naam, hoewel die, zoo ik hem
niet in een Arabische, maar in een Holnoemde, een groot gewigt hier aan ge
landsche of Nederduitsche letter,ven zoude. te

Dus meine ik nu alles, wat in myn drukken, om ’t welk ten eersten te be¬
vorderen haar Edelheden den 29sten De-vermogen is, tot geruststelling vanU

Ed. Agtbaarheden, en tot overtuiging cember des jaars 1722. een nader besluit
daar over genomen, en ook reeds devan de zelve wegens myn goede zaak,
Heeren van der Vorm en Brands, Ma-jedaan te hebben, latende het verdere
leitsche Predikanten tot Batavia, en denu Gode, en de Ed. Agtbare Heeren

Zeventhienen bevolen, verzekerd zynde, Heeren Ninaber uit Amboina, en Wernt-
dat my de gansche onpartydige wereld ley van Macassar, tot Revisores aange-
regtveerdigen, 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

deze Heeren ten dien einde herwaards tegedrukt werd, dit in ’t toekomende de
geest en lust van alle neerstige mannen in zenden.

Indien geheel en al uitblusschen zal, om Van wat uitslag nu dit werk, en dien
eenig werk van dien aard weer te onder 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 aan- ten ik ook daar van wel op een zeer
geboden heb, zouden willen geven. vasten grond zou mogen hebben, zoo

Ik had in’t voorleden jaar gelegenheit, wensche ik nogtans uit grond van myn
om daar over met een der eerste Heeren herte, dat de Heere dit werk tot verder

van ons land, een groot liefhebber van opbouwing van zyn swakke Gemeinte in
't Oosten gelieve te zegenen.geleerde lieden, en met nog een ander

voornaam Heer te spreken, die alle de Deze vaste grond nu (waar op ik
zaaken voor en tegen gehoord, en wel vrceze dat de Heeren Zeventhienente

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 om dat deze Indiaanen niet anders dan
een werk van zoo veel arbeid en nuttig 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

’t aanleeren der zelve, hoe zeer menbehoorden aan te trekken, en aan zulk
den Inlander daar toe ook door allerleieen man op een bescheidene wyze de
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Ten tweeden, dat men op ider Eylandmiddelen gedrongen heeft, gevorderd,

een Predikant ; dog op Ceram, alzooen niet in staat zyn om maar eene perio-
dat groot is, en op Amboina, ider 'erde te konnen verstaan. Heeft dat in der-
twee lecht, zoo dat 'er ten minsten twaalftig jaaren zoo slechten voortgang gehad,

zouden dienen te zyn, daar men ’er nuwat is 'er dan nu dog verder van te wach
meest maar vier, en als ’t getal al volten , dan dat zulken Bybel, en zulke
is, maar zes voor zoo grooten oegstkosten, te vergeefs zullen zyn. Bchalven
heeft.dat het immers met geen reden ter we

Ten derden, dat 'er by die van de Re¬reld goed te maken is, dat men de in
geering, en van den Kerkenraad, als menlandsche Maleytsche Christenen maar
de boeten dog afgeschaft wil laten, eenzulk een Bybel in een Taal, die zy in 't
ander dienstig en xragtig middel beraamdgeheel niets ter wereld verstaan, als met
werde , om den tragen Amboinees tengeweld in de hand duwd, in de welkt
minsten tot het gehoor van Gods woord,zy noit, zoo ras zy maar een vers oftwee
en van de Catechizatien te doen komen,gezien hebben, meer zullen lezen, al-
zonder ’t welk de gansche dienst derzoo zy nog weynig lust genoeg hebben.
Predikanten, en die der Meesters op deom zich in ’t Maleyts, dat zy verstaan.

te weten, ’t lage, te oeffenen. Behal- buyten plaatzen, vruchteloos is, en dan
ven dat dit voorleggen van zulken onver- meyne ik, dat men in korte jaaren een
staanbaren Bybel aan die teedere Christe groote verandering zien, en altoos nader
nen een daad is, die om veel redenen, die reden hebben zou, om te gelooven, dat
ik al willens overstappe, voor al in ons het aan den yver der Predikanten niet
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 haar Edelheden al voor veele jaaren ze-
Godsdienst als een swaard tegen ons zel- dert ’t jaar 1709. haar Eerw: te last ley-

ven in de hand geven, waar op my dunki den, 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 ver- geen de Heer de Haas, en zyn Raad,

voorgesteld had, een Heer, die ik be-re was gekomen. Echter wensche en
hope het best van dit alles, en dat Godt vorens getoond heb, de eenige oorzaak

te zyn, dat zy ’er niet komen, door dienhet gelieve te zegenen, dewyl het beter
is, cat dit, dan dat 'er geen van beyde de boetens plotselyk afgeschaft zyn. Nu

konnen immers de Predikanten niet au-de overzettingen gedrukt worden, be-
ders doen, dan prediken, en den Inlan-halven dat dit voor de nazaaten van de

Heer Leydekker heuchelyk is, zynen zwa- der zelf aan hunne huyzen ( gelyk zeer
dik wils geschied is) te vermanen, en zyren arbeyd nog eens in’t licht te zien.

Dit nu was , ’t geen ik over de twee komen ’er egter niet. De Regeering
heeft hen (gelyk ik onder ’t jaar 1709.overzettingen van den Bybel in 't Ma
toonde) ook ernstig vermaand, en hierleyts , als mede wel byzonder tot de
op komen zy'er ook niet. Konnen ditstoffe van den Godsdienst behoorende, te

de Predikanten nu helpen , daar de In-zeggen had.

Dus verre nu hebben wy omstandig landers na de Regeering alzoo weynig,
den staat van de Kerke van Amboina van als na hen, luysteren: Geheel niet; maar

men moest zamen een ander middel be-den beginne af tot nu toe, zoo kort als 't
ons mogelyk was, getoond, en tegelyk ramen; dog daar over zyn wy noit eens

aangewezen , waarom zy tot nog toe gesproken, en men bemoeid zich in de-

zen opzicht zeer weynig met den Gods-zoo slecht gestelt, en wat het eenig
dienst. Quamen de Landvoogden , enmiddel is, om haar te helpen, bestaan

andere der voornaamste bedienden, vol-de voornamentlyk in deze drie zaaken.
Voor eerst, dat men hen den Bybel gens de uytdrukkelyke last harer Edel-

heden, wat dikwils zelf in de Maleyt-in de lage Maleytscht Taal, die zy alleen
verstaan, moet geven: want zoo men hen sche Kerk , dat zou zeer veel helpen,

om ’er den Inlander, al was ’t maar uyteen overzetting in ’t hoog Maleyts geeft.
dat zy niet verstaan, en daar zy geen schaamte, mede na toe te trekken, dog
moeite om zullen doen om die te leeren die komen noit daar ; en zy zouden het

zeer qualyk opnemen, zoo de Predikantenverstaan (dat hen ook niet te vergen is
hen daar over aansprakenzoo zal men bevinden , dat alle moeite

en kosten tot voortzetting van zulk een Wil men nu, als een middel om hen
werk aangewend, te vergeefs zyn, alzoo te meer tot het ter Kerk gaan te lokken.
’t quaad genoeg is, om den inlander zelfs hen een Bybel in de hooge Maleitsche
iet in dat Maleyts , dat hy verstaat, in Taal opdringen, dat zal het regt mid

del, mynes oordeels, zyn, om het vatte prenten, en hem dat te leeren,
P2 den
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heeft. Als hy nu daar van al bevrydt is,den bodem in te slaan ; een zaak, die
en in Amboina blyft, moesten ’er, tenderhalven zeer zwaar, en voor God en
minsten tweemaal (en volgens de Ker-de menschen onverantwoordelyk is
kenordre hier driemaal) ’s jaars, meerOm nu buyten ’t reeds aangehaalde
dan vyftig buyten Kerken en Schoolen.nog nader kennis van die zaaken dezer
zoo op de Akelige Gebergten van Ley-Kerk te krygen, dient men te weten,
timor met den aankleve aan dien, als opwat eygentlyk den dienst van een Predi-
de buyten-Eylanden, bezogt werdenkant, hoe groot het getal der Predikan-
’t geen , om de zware regen-sayzoenenten, der Schoolmeesters en der Kerken.
alhier gemeenlyk in de stille tyd, of inmitsgaders hoe groot 't getal der Christe-
de maanden van April, en October ge-nen en der Ledemaaten hier is.
daan werd, om dat men dan geen regen.De dienst van een Predikant, die nog
nog zulken gevaar van de holle zee enniet als Nederduytsch verstaat, bestaat
winden heeft , hoewel dit altyd geenalleen in des Sondags eens Nederduytsch
vaste streck houd, en my, en anderen,tePrediken, en eens in de week te Ca-
wel gebeurd is, dat wy midden in zeetechizeeren; dog zoo 'er twee zyn, zoo
door een zware storm overvallen en inwerd 'er tweemaal, voormiddags een

vrye Text, en des namiddags over den groot levens-gevaar gebragt wierden.
Dit werd gemeenelyk tusschen tweeCatechismus gepredikt; dog zeven we-

Predikanten verdeeld; waar van de eeneken voor Paasschen werden 'er veerthien
vaste Texten over het Lyden van Christus het Gebergte van Leytimor en de strand-
verhandeld. Kerken, 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
ider eens. Ook werden 'er in de week immers geen werk van een Man is.
in de Maleytsche Kerk Donderdags, Za- De andere neemd de bezoeking van de
turdags, en Sondags, drie avond gebe¬ Kerken en Schoolen op de Eylanden
den door den Oppermeester aan ’t Ka- Boero, Manipa, Bonoa, Ceram, Ho-
steel gedaan, alwaar dan de meeste be- nimoa en Noessa Laoet waar, en deze
jaarden, en jonge lieden (als zy 'er maar heeft negenentwintig Dorpen waar te
tegenwoordig zyn ) ook wel ondervraagd, nemen, dat nog veel zwaarder, en daar
en in de gronden van den Godsdienst ge- de reyze nog ongemakkelyker is.
oeffend werden, daar dan een Predikant Zoo ’er een derde Taalkundige is, zoo

veeltyds gewoon is by te zyn, en hen valt die last een derde ligter; maar dat
mede over Godsgeleerde stoffen te onder¬ beurt heel zelden.

vragen; dog de meeste tyd ontbreken er Die over zee gaat, werd van een vaar-

perzoonen, die men ondervragen kan. tuyg, dat meesten tyd vry slegt is, en
Buyten dien queekt zulk een Predikant van volk voorzien , om zyne goederen

verscheyde Inlandsche Leerlingen, zoo- over al te dragen. Ook werd hy geher-
nen der Koningen en verdere Grooten, bergd, en, zoo by daar mede gedient is
in zyn huys aan, die hy zonder iets, dan van vry slegte spyze, na de trant van
hun dienst, daar voor te genieten, kost den Inlander, en alles in klapperolie ge-
en kleederen geeft, en welke hy in de braden , verzorgt; maar om het zeker
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
Schoolmeesters ( die dan zoo veel als pleegt 'er in oude tyden te voet na toe
Krankbezoekers zyn) te maken. te moeten, daar na heeft men ’er te peerd

De voornaamste en zwaarste post van na toe gereden; dog zedert dat de Hee
een Maleytsch Predikant was hier van de Haas de peerden uyt zuynigheyd, en
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 zelfmoe-
moest; 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 ry-
en 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
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met reizen met al, dit onmogelyk invan acht, tien of twaalf en meer man-
eenen dag afdoen kan, en zomtyds welnen, na dat de wegen steil zyn, gedra-
twec dagen daar toe van nooden heeftgen, en zyn goed hem nagevoerd, heb-
Voor vast moet hy alle dag dan predi-bende, na gissing, vyftig of zestig man
ken, en dat derhalven ten minsten zes-by zich, welke yder Dorp hem weer of
en-twintig of acht-en-twintig dagen aannieuws bezorgen moet, dat dikwils zeer
een. Dîc niet voor de vuist konnenveel mooite geeft, eer men klaar raakt.
prediken, en hare Predikatien overzet.Na dat hy nu in zulk een Dorp geko-Wat zoc
ten, lezen en schryven, moeten gelykmen is, vind hy daar alle dag weer opeen Pre-

men wel denken kan, zich dikwils vancikant in nieuw raim zyn werk. Als hy ’s mor
ieder een dezelve Predikatie bedienen; dog ikgens ten vyf uuren vertrokken zynde
Dorpver

hebbe, alzoo my dat zeer licht viel, enten zeven of acht uuren in een Dorpricht.
ik niets schreef, alle dag een anderekomt, gaat hy met zyn Ouderling eerst
stoffe gepredikt, met het overwegenin de School, waar in vyftig, honderd
van ’t welke ik veeltyds den halven nachten ook wel meer, en minder kinderen
doorgebragt heb, gelyk ymand wel den-zyn.
ken kan, die weet wat prediken is, omAlle die kinderen ondersoekt hy naauw-

dat veele van de Meesters en Grooten,keurig, om te zien of de Meester zyn
my van ’t eene Dorp na ’t ander volg-pligt gedaan, en zyn ampt neerstig waar-
den, en ik zag, dat dit hen zeer op-genomen heeft. Men doetze de Cate-
wekte, dewyl zy dagelyks iets nieuws,chismus, en andere kleine vragen, mits¬
zoo lang ik op dien tocht was, hoordengaders de Thien Geboden, de Gebeden

Als nu deze Predikant, met nu eren de twaalf Artykelen des Geloofs op-
dan wat te rusten, twee dagen voor y-zeggen; andere doet men daar na lezen
der Dorp rekent, zoo moet een iegelyken zingen, en men ziet wat sy in’t schry-
van hen ontrent twee maanden iedeven gevorderd hebben, waar na hy de
reis, dat is, vier maanden in het jaarnoodige, en de al te groote kinderer-
uit zyn, en dan moet men, na zyn gevan de School ontslaat. Eer dit gedaan is,
moed , nog zeggen , dat hy niet veelis het wel elf uuren. Tusschen elf en
verricht heeft : want wat kan het hel-twaalf uuren neemt hy die genen, die
pen, dat een Predikant in ieder Dorphunne Belydenis willen doen, aan, ma-
in een gantsch jaar, op zyn best, twee-kende, tegen dat dit gedaan is, dat alle
maal predikt, en twecmaal catechiseerd:de Ledematen in de Kerk by een verga
Immers zeer weinig, en ondertusschenderd zyn , alwaar hy een gepaste aan
moet hy daar voor zulke droevige tog-sprail tot haar doet, hoorende, of 'en
ten doen.eenige geschillen of redenen zyn, om y-

Ook komen de Meesters aan ’t Ka-mand van ’t Avondmaal af te houden

steel, en daar een Predikant legt, alleSoo 'er geringe geschillen zyn, die doer
maand eens op, om onderwezen, enhy met zyn Ouderling af. Indien zy te
ondersogt te werden. Dit plagt allezwaar zyn, zoo brengt hy die aan den
weck te geschieden , dog is den 104e.Kerken Raad; en noodigd ondertusschen.
Mai in’t jaar 1703. goedgevonden, al-wanneer alles in rust is , de oude en
le maand te doennieuwe Leden, die daar tegenwoordig

In ’t gemeen nu zyn ’er (gelyk menzyn, ten Avondmaal. Na de middag
uit de volgende Lyst zien kan) mecipredikt hy voor die Gemeinte, en be
vier, dan vyf of zes Predikanten, hierge-diend beide de Sacramenten , waar me-
weest, hoewel ’er zes moesten zyn.de, al predilet men maar een klein uur

Van deze vier nu blyven ’er tweewel twee uuren henen gaan , doordier
t’huis, om beide de Kerken aan ’t Ka-er dik wils veel kinderen, of bejaarden
steel waar te nemen , die dan tweemaalte doopen, en dan twee of drie Formu-
ieder moeten prediken , ten ware catlieren te lezen, en lieden in den Echten

er, gelyk lange geschied is, maar in eenstaat te bevestigen zyn.
Kerk gepredikt werd. Dog zeer dik-’s Avonds ten zeven uuren is 'er ecn
wils zyn ’er maar drie en twee Predi-groote Catcchizatie van bejaarde en jon-
kanten geweest, die dan immers dienge lieden, alwaar zy dan alle door der
last onmogelyk dragen konnen.Predikant ondervraagd worden , om te

Wanneer de Predikanten vertrokkerzien, wat zy gevorderd of veragterd
zyn, is de Meester in ieder Dorp ge-hebben, waar op de tragen dan ernstig
woon de gantsche weck door zyn Schootot hun pligt, en neerstigheid in 't by-
waar te nemen, en buiten dien Sondagswoonen van ’t gehoor van Gods Woord
een gedrukte Predikatie van 'D. Caron.en van de Catechizatien, by ’t afwezen
of D. Wiltens, de Gemeinte voor tvan de Predikanten , aangemaand wer
lezen, de Gebeden ordentelyk te doenden. Dit nu is wel het dagelyks werk
met een Psalm, en Zegenwensch tevan een Predikant; hoewel hy veeltyds
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ƒ16880Twee kannen Hollandsche a¬scheiden, en driemaal ’s weeks op Don-

14-80zyn,  12. stuivers yderderdag, Zaterdag, en Zondag, een A¬ f
Drie kannen Lamp-olie,  3vond-Gebed te doen, en de Gemeinte

14-80Ryksdaalder de driete catechizeeren.
Ses Ryksdaalders huishuur sHier voor trekt hy, zoo by een groote

maands f17i. 1670School heeft, zes, en zoo by een klein
Brandhout, twee RyksdaaldersSchool heeft , vier Ryksdaalders ter

’s maands fS10maand, behalven dat hy gemeenelyk als
het roer van’t schip, of de naaste aan ’t Geen te zamen maakt.

1931-12f
den Orangkaja , in veel Dorpen, en

Hier by de twee lasten Ryst,voornamelyk op Ceram is : want als 'er

30. Ryksd. of72. gl. yder f 144.00wat te schryven, of na 't Hoofd-Kasteel
Na versoop ven de vyf eerste ja-bekend te maken valt, dat werd meest

ren werd hy verbeterd  20door de Meesters gedaan.
gl. ter maand meer. Dus inZoodanige Dorpen nu zyn 'er in de

aar 2400vyftig, daar Meesters in zyn, buiten 5
Vry't water , Ryksd. ’s maands fwelke nog een Oppermeester aan 1480

Kasteel is, die 's Zondags als Voorle- Dit gelykt wel veel inkomen,
zer den Dienst doet, in de week op de dog, getroud zynde, heeft hy
Avond-Gebeden past, en nu en dan ook t van nooden, 2320¬f
wel eens na de buiten Dorpen gaat zien,

waar voor hy acht Ryksdaalders ter De Predikanten plagten bevorens nog
maand trekt. Zoo plagt 'er ook een op Ryksdaalder voor ’t leeren van een
Honimoa te zyn, maar dat is, uit zui- Leerling te hebben; dog de Heer Cojett
nigheid, al mede den zosten February in nam dit D. Bierman in Banda af, en ze-
’t jaar 1702. door haar Edelheden afge- dert hebben al de Predikanten dit hier
schreven, 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 zaken gezogt, en ’t Kasteel Victoria wat
vertoonen wy alhier in dese volgende hegter getimmert, het zou de E. Com-
Lyst, waar in men ’t getal der Meesters, pagnie 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
geheel, ziet, zynde het eene jaar wat geest te schynen.
minder, hêt andere wat meer geweest.
Uit het werk nu, dat 'er te doen valt, Een Predikants Weduwe trekt,
en uit het klein getal van Predikanten 100na zyn dood, eens )dat 'er doorgaans , tegen zoo grooten Een vadem brandhout alle
getal van Christenen, en Schoolen, ge- maand 57 1205
weest is, kan men zeer licht begrypen, Vier kannen wyn, weerdig ter
dat dien oegst veel te groot, tegen zoo maand 4-16-0 dus 12.05kleinen getal van arbeiders, is. Kostgeld alle maand 5; Ryks-

Voor dezen Dienst geniet een Predi- daalder 1617400f
kant, ’t zy hy Maleitsch predikt, of

376-80c5niet, evenveel , dan dat de Maleitsche
Predikant voor al zyn reizen, rotzen, die met denDe Inlandse Ouderling,
onkosten, of ’t afflonzen van zyne klee-

Kerken tePredikant mede gaat om de
deren, voor ’t zoo menigmaal in’t ge-

bezoeken, trektvaar stellen van zyn leven, en ’t verlie-
Een half last Ryst,

zen van zyne gezondheid door zoo moe-
Vyf-en-twintig pond Vleesch,jelyke togten, twee lasten Ryst meer,
Vyf-en-twintig dito Spek,dan de Nederduitsche Predikanten, trekt.
Zeven Flessen Knyp, of Arak.

De soldy van een Predikant be-
Ook krygt een Predikant op deze of

draagd in’t jaar frroo-—
gene buiten gemeene reizen , van Bata-Zyn kostgeld,  10. Ryksdaald.
via, en by zyn vertrek derwaards, nog« ’s maand, dus in’t jaar f298-16-0
wel eenige voorraad van wyn, kaarssen,Zeven kannen wyn ’s maands,
speceryen, enz. buiten. Dog dat is vanieder; 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.

240001gulden ider, dto f
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Ryskelder, gelyk ook 't Zilverwerk van
de Kerk tot de bediening van ’t Avond-Extract uit de Factura van ’t schip
maal behoorende (bestaande in een zilve-Ysselmonde van Batavia, van
re schotel, en twee zilvere bekers) en ’tzoodanige Provisien, als er in
brood, waar toe de Kerkmeester ’t gelddezelve, tot Extra Provisie van
geeft, en dat men bakken laat, mede,den Predikant de Hr. Nicolaas
en men bediend zich daar af in iederGroenewout, verstrekt is.
Dorp tot de bediening van ’t H. Avond-
maal.Als :

De Nederduitsche Gemeinte, schoon
de grootste aan ’t Kasteel, is niet zeer1. Pond gesorteerde Speceryen.
groot , bestaande , buiten den Heer12. Kannen Sek-Wyn.
Landvoogd, zynen Raad, en de Heeren12. dto Fransche Wyn.
Predikanten, mitsgaders de andere Com-10. dto Hollandsche Azyn.
pagnies Bedienden, en de Borgers met20. Pond Hollandsche Boter.
hunne vrouwen Ghoewel de Zoldaaten12 Bos Waskaarssen.
mede een vry groot gedeelte uitmaken)Amboina den 11den Maart 1712.
na gissing zamen uit ontrent duizend per-
zoonen, hoewel de helft van dit getal nietop een tochtWanneer een Predikant
in de kerk komt.

werd ’er dena de buiten-Kerken gaat De Nederduitsche Ledematen zyn wattot de be-navolgende Wyn en Brood
over de honderd in getal; dog daar ver-diening van het H. Avondmaal vereischt.
schynen ’er zelden zoo veel.

De Inlandsche Ledematen ziet men inBroodWyn
de Lyst van de Meesters en Dorpen ,

I Ryksd.12. kannen zoo als die hier volgt even na myn Ker-Voor Ceram.
1. dto12. dto kelyk bericht, in October en Novem-Honimoa
1. dto12. dtoOma ber 1708 gedaan.

’t Kast. Vic- Aan ’t Kasteel komen van deze In-
en landsche Ledematen styf twee honderdtoria7

2. dtoLeytimor, 30. dto aan de Tafel.

Boero, Ma- Om nu te zien , hoedanigen bericht
dto4. dtonipa, enz. van den staat der Kerken en Schoolen

een Predikant, die de bezoeking waar-70 Ryksd. 52.kannen
genomen hecst, gewoon is aan den Heer
Landvoogd , en zynen Raad, over teMen neemd die Wyn, na dat men die,
geven , hebben wy ’er hier maar een,op een Ordonnantie des Landvoogds van
tot een voorbeeld, bygevoegd.den Opperkoopman bekomen heeft, in een

DERDE HOOFDSTUK.

y Ericht van een bezoek der Kerken en Schoolen op Leytimor. Passo Baguwala, Soe-
Na-Dli, 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 Ker-
ken, en Schoolen.

zogten na de middag de Schoole, in wel¬Rapport van een Visite der Kerken
ke, onder ’t opzigt van den Meester,en Schoolen op 't Land van Leyti-
Julius de Lima, een getal van 69. kinde-mor , zoo aan de overzyde des-
ren by de Rol ; dog van dezelve maarzelfs, als op t gebergte , geaaan
53. tegenwoordig vonden, van welkedoor den Predikant, Francois Va-

lentyn, en den Inlandschen Ouder-
14. Zeer wel geoeffend waren in denling, Christoffel Lukassoon , in

schtitzaar.de maand October en November
8. Desgelyks in de kleine Vragen.des jaars 1708.
14. Die zeer wel lazen.
12. Die redelyk schreven.PWoensdag den 1yden Octo-

ber vertrokken wy na de Pas
inEn wat het zingen aangaat, dat wasBaguwala, quamen daar on-
erhet gemeen vry wel; maar vondentrent de middag aan, en be¬
in
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een getal van zeven-en-zeventig kinde-in deze School verscheide , die de
ren , die tot dezelve behoorden; waarMeester niet bequamer, dan zy toen
van ’er egter maar 70 tegenwoordig wa-waren, maken kon; alzoo zy niet in
ren, van dezelve gaven onsde School verschenen , weshalven wy

den Orangkay en Meester zeiden, dat 12. Veel genoegen in 't beantwoorden
zy bezorgen zouden, dat die kinderen,

van den schtitzaar; en ook van deindien dat hare schuld was, volgens ge
helft van dien.woonte in de Schoolen gestraft, en was

49. Beantwoordden de kleine Vragen re-het de schuld der Ouders, dat die, door
delyk.de zorge van den Orangkay, en zyn 12. Waren '’er, die zeer wel lazen; enOudsten, tot hun pligt gebragt, of

12. Gaven preuven van haar schryven endat er anders door hen, kennis van dit
zingen, die passeeren konden; en 2.vuil bedryf aan de Edele Heer Gouver-
of 3. die redelyk met een Arabischeneur mogt gegeven werden, om dit
letter begonden te schryven.

quaad voor te komen.Wy ontsloegen uit deze Schoole drie
Wy ontssloegen niemand hier uit dejongens, die te groot wierden, en von

Schoole, alzoo ’er geen kinderen wa-den by dezelve deze navolgende Boeken:
ren, ontrent welke dit noodig was.

DSen Meester bevonden wy zedig in1. Oude Brouwerius.
zyn gedrag, neerstig in zyn dienst, en2. Nieuwe Carons Predikatie-boeken.
onder zyne bewaring deze navolgende

1. Genesis.
Boeken ten dienst van de Kerk, en Schoo¬6. Catechismen.
le alhier:Nieuwe schtitzaars.3.

1. Oude dto.
2. Genesis.4. Djalan Ka Suzga.
3. Carons Predikaatzien.2. Psalm-boeken.
I. N. T. van Brouwerius.3. A, B, C. boeken.
1. Heurnius.3. Borstius dto.
18. schtitzaar.

13. Catechismen.Den Meester bevonden wy een be-
12. Djalan Ka Surga.quaam, en neerstig perzoon, en, vol¬
14. A, B, C. boekjens.gens het gene my uiterlyk bleck , wel
5. Psalmboeken.van gedrag te zyn.

Tegen den avond deeden wy de be¬
Daar na onderzogten wy de Schoolkin-jaarden by een komen, namen een preu
deren van Thiel, onder opzigt van Mee¬ve van hunne bequaamheid, en voorna-
ster, Andries Gomes, dewelke veertienmelyk van de Ledematen aldaar, die wy
in getal waren, volgens de Rol; dogmaar redelyk vonden, ernstig tot hun
maar elf ’er van tegenwoordig. Van de-pligt aanmaanden, en tegen s morgens
zelve waren ’er,daar aan ten Avondmaal noodigden

Op Donderdag den 18den dito, voer 11. Die de groote Vragen, heel uit, ofde middag, predikte ik aldaar, bediende
ter helft opzeiden.het H. Avondmaal aan de Ledematen na

11. Die redelyk waren in ’t opzeggen,het doopen van achtien kinderen; en
en beantwoorden der kleine Vragen.bevond alle de zielen van dit Dorp in
Bevonden wy in't lezen wel , dogdeze navolgende te bestaan. 7.
het schryven maar gemeen; en in het

gemein slegt in 't zingen.VrouwenMannen

18 20Ledematen Wy ontssoegen ’er hier ook geen, al-
141Gemeene Christenen 159 zoo zy niet in die staat waren ; en be-

de 42 27Kinderen in 7 vonden den Meester voor deze tyd, wat
dto buiten J School beter in gedrag, dan wy dien bevorens4455
Doopkinderen. gevonden hebben; maar in opzigt van5.

zyn onderwys, bleek ons, dat alles re-261 254

delyk wel was.261

De Boeken, die wy hier bevonden tot1515
den Godsdienst en de Schoole te behoo¬
ren, waren deze :Na de middag vertrokken wy na het

Dorp Soeli, alwaar kort na-onze komst
4. Carons, dog 2. verrot.in de School traden.
I. N. T. van Brouwerius, desect.Wy bevonden in dezelve, onder het
4. Genesis, 2. oud.opzigt van Meester Jan Sylvester Piris,

10. Ca¬



Way.
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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 klein3. Psalmboeken, dog 1. oud.
genoeg waren, en ook nog wel wat lee-8. A, B, C. boeken.
ren mogten.

Wy verzogten den Pati, den MeesterTen zeven uuren’s avonds ondervraag-
behulpzaam te zyn, ten einde de absenteden wy de bejaarden, en , voor al, de
leerlingen, zoo nog afwezig bleven, alsLedematen, zoo van Soeli, als van Thiel,
den zelven klaagde, dat dik wils geschie-over de gronden van onzen Godsdienst,
de, even gelyk wy dat ook tot Soeli ge-bevonden die van het eerste Dorp beter-
daan hadden, ter School mogten komen,als van ’t laatste, maanden hen allen tot
alzoo het voor de beste Meester onmo-yver en neerstigheid in het toekomende
gelyk is bequame Discipelen te maken,aan , en noodigden de Ledematen van
als zy niet in de Schoole, dan zoo nubeide die Dorpen , tegen daags daar
en dan eens , komen.aan voor de middag, tot het H. Avond

Sen Meester bevonden wy den schran-
maal des Heeren.

dersten niet, hoewel neerstig, en rede-De zielen tot Soeli behoorende zyn
lyk wel in zyn dienst; dog vermaanden

deze :
hem zig dagelyks meer en meer te bey-
veren.VrouwenMannen

De Boeken, tot deze Kerk, en Schoo-813Ledematen
le, behoorende, waren148122Gemeene Christenen

48 29Schoolkinderen

Dto buiten dezelve 1. N. T. van Brouwerius, dog oud en3433
I versletenDoopkinderen

1. Hournius.220T216
1. Caron.216

2. Ichtitzaar5436
4. Catechismen.
2A, B, C. boekjens.De zielen tot Thiel behoorende wa-
4. Djalan Ka Suzga.ren deze:
1. Psalmboek.

Mannen Vrouwen

Op Zaturdag den zosten dito voormid-Ledematen 4
dags ondervraagde ik de bejaarden in 't2222Gemeene Christenen
gemeen, en in ’t byzonder de Ledema-Kinderen in de 9 s
ten; vond dezelve door de bank maarDto buiten ) Schoolr9 4
redelyk, uitgezonderd een jonge Dogter.Doopkinderen.
Ursula de Lima genaamd, dewelke ik78
hare belydenis af, en, als Lidmaat, vol-42 36
gens gewoonte , in ’t voorhoudenden

weldrie Vragen, (alzoo haar by zonderOp Vrydag den 1oden dito voor de
geoeffend vond) aannam weshalvenhenmiddag predikte tot Soeli en bediende
alle, en voor al de laatste, ernstig ver-na het doopen van twee kinderen, het
toond hebbende, hoe dit alles van hareAvondmaal aan de Ledematen van Soeli
traagheid in ’t komen tot het gehooren Thiel; en vertrok op de middag na
van Gods Woord, in 't bywoonenhet Dorp Way , daar wy tegen den a
der Catechizatien, en der Avond-gebe-vond aanquamen
den, toequam, alle dezelve op de krag-Ruim een uur na onze komst traden
tigste wyze, die my doenlyk was, aan-wy in de School, waar in wy onder het
zettende, van dit in het toekomende teopzigt van Meester Pieter Saleman
verbeteren; noodigende daar op de Le-een getal van drie-en-vyftig Schoolkin-
dematen aldaar tegen na de middag tenderen, volgens de Rol, dog maar negen
H. Avondmaal.

en-veertig 'er tegenwoordig, vonden.
Des namiddags predikte ik alhier,Van dezelve waren ’er

doopte tien kinderen, bediende het A-
vondmaal aan de Ledematen van dit14. Die de schtitzaar) opzeiden, zon-
Dorp, welker zielen ik bevond in dit14. Die de kleine ; der byna te mis-
navolgend getal te bestaan.Vragen sen.

8. Die redelyk konden leezen.
5. Die haar schrift vertoonden, het

slegtste, dat nog gezien was.

Man-III. DEEL. Q.
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redelyk bequaam man, en stigtelyk vanVrouwenMannen
leven.12IILedematen ’t Getal der zielen vond ik alhier te

121Gemeene Christenen 118
bestaan, in de navolgende :14de 39Kinderen in)

56Dito buiten SSchool 30 Mannen Vrouwen
2Doopkinderen. 46Ledematen 5318526

219Gemeene Christenen 329226
106deKinderen in 144f4II
101Dito buiten  School 92Dien zelven agtermiddag vertrokken

IIDoopkinderen.wy nog van daar na de Pas Baguwala ,
622 as

alwaar wy ’s avonds aanquamen.
622Zondags den 21sten dito vertrokken
oris 1108

wy des morgens van daar na het Kasteel
Victoria, alwaar wy op de middag aan- Uit deze Schoole ontssoegen wy tienquamen ; na dat wy bevorens besteld

Jongens, en zes Meisjens, die te groothadden, dat die van Alang onze byheb-
begonden te werden.bende goederen zouden komen afhalen,

De Boeken, tot deze Kerk en Schoo-om onze opgelegde Kerk-bezoeking
le behoorende, zyn deze:weer van Larike te beginnen.

’s Maandags den 22sten dito na de mid-
I. N. T. van Brouwerius.dag ten vier uuren vertrokken wy in ge-
1. Genesis.zelschap van den Edelen Heer Gouver-
1. Heurnius.neur weder van ’t Kasteel, gaven ons
3. Carons Predikatien.zelven de eere van zyn Wel Edelh, tot
2. Dyalan Ka Surga.Negri Lima toe uitgelei te doen op zyne
3. Psalmboeken.togt na Boero enz.; quamen Dingsdag
6. Catechismen.den 23sten dito ontrent de middag daar
A, B, C. boeken.aan; wenschten zyn Wel Edelh. alle be¬

denkelyke voorspoed op zyne reize, en
Tegen den avond traden wy, na datvertrokken, na dat wy ’s Woensdags

wy twee Perzoonen , Joseph Siwlete,den 2asten in den morgenstond zyn Wel
en Catharina Pati genaamd, hare bely-Edelb. hadden zien voorafgaan met zyn
denis , volgens gewoonte, afgenomenHongi-vloot , na de middag na Larike ;
hadden, ter Kerke, om zoo de bejaar-alwaar wy ’s avonds eerst aanquamen.
den in ’t gemeen, als inzonderheid deOp Donderdag den 2sten dito predik-
Ledematen, te ondertasten in hare ken-te ik aldaar, en bediende het H. Avond-
nis ontrent de gronden van onze Gods-aan vyf Ledematen.
dienst ; vond daar een groote schaare ;Op Vrydag den 26sten dito wierd ik
dog de kennisse zober voornamelyk ingenoodzaakt hier , wegens een gezwel
de Ouden, en in verscheide Ledematen,in myn mond , waar op voor twee of
’t geen alles uit hare traagheid in 't by-drie dagen de koortze volgde, te bly-
woonen der oeffeningen in Gods Huis,ven, in hope dat het wat beteren mogt;
(gelyk haar den Meester opentlyk in hetdog, ziende dat het nog al toenam, zoo

ben ik op Zaturdag den zysten dito na aangezigt zeide voortkomt.

Ik bestrafte hen dierhalven zeer ern-Alang vertrokken, alwaar wy tegen de
stig, belaste den Meester in het toeko-middag aanquamen.
mende de naamen der afwezige aan teNa de middag bezogten wy de Schoo¬

le , in welke wy onder ’t opzigt van teekenen, en bedreigde hen daar over

klagte ter behoorlyke plaatze te doen,Meester, Andries Pesiloehoe, een getal
van twee honderd en vyftig Schoolkin- vertoonende haar te gelyk hare ondank-

baarheid, zoo aan de Edele Compagnie,deren ter Rolle, dog daar maar honderd
die zoo veel onkosten om haar, en hareeen-en-zeventig 'er tegenwoordig von-

den; van welke 'er kinderen, deed, als aan ons, die ons niet
ontzagen jaarlyks zoo veel moeiten om
haarent wille te doen, byaldien wy maar55. Die den schtitzaar vaardig opzeiden
iets tot den aanwasch van hare kennisse18. Reciteerden die ten halven.
konden toebrengen; waar op haar17. Waren ’er al vry vast in 't beant-
dan aanmaande dit in het toekomende tewoorden van de kleine Vraagen.
verbeteren; vermits zy, anders hande-28. Die redelyk schreven.
lende, en in hare oude verkeerde wegen38. Die zeer wel konden lezen; en vond
voortgaande, niet alleen niemand meer,'er de meesten al vry wol in ’t zingen.
dan haar zelven, bedrsegen, en verkor¬
ten; maar hier na dit alles voor denSen Meester is een noest, yverig en

Rig-
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VroucwenMannenRigterstoel Gods eens zouden moeten

2633Ledematen
verant woorden; alle het welke wy on-

269Gemeene Christenen 275trent dit stuk ook in de vorige Dorpen.
70113Kinderen in de Schooleby ons aangehaald, de Meesters in last ge
8688Kinderen buiten ditogeven, en die Ingezetenen der Dorpen
IDoopkinderen.met allenernst dus voorgedragen hebben.

258510Noodigde daar op alle de Ledematen
510aldaar, tegen ’s morgens daar aan , ten 968

Avondmaal.
Zondags den 2Ssten dito predikte ik dito voor deOp Dingsdag den 3-stenhoewel zeer onpasselyk zynde , al-

doopte agtmiddag predikte ik aldaar,daar voor de middag , doopte agtien
kinderen, en bediende het H. Avond-kinderen, en bediende het hoog weerdig
maal aan de Ledematen alhier.

Avondmaal.
Dingsdags den 3osten dito, ’s morgens’s Maandags ’s morgens den zosten ditc

vertrolken wy na Hatoe, bezogten devertrokken wy na Liliboy; alwaar geko¬
Schoole aldaar, pas na onze komste al-men zynde, traden wy ten eersten in de
daar, bevonden in dezelve, onder ’t op-Schoole; vonden in dezelve, onder
zigt van Meester, Livinus Misquita, een-Meester, Pieter Majari, een wakker en
en-negentig kinderen volgens de Rolle,neerstig man in zyn dienst, en van een
dog van dezelve ’er maar twee-en-zestigzeer goed gedrag, honderd en drie-en-
tegenwoordig; van welke wy 'ertachtig kinderen, voor zoo verre ons by

de Rol bleck , dog maar negen-en-ne-
die den schtitzaar veer-21. Bevonden,gentig derzelver daar tegen woordig.

dig opzeiden, zoo geheel, als ten dee-Onder de laatste vonden wy 'er
len. En konden de Gebeden ook zeer
wel opzeggen.37. Die den schtitzaar ten einde toe, 10. Schreven maar passelyk.

12. Die denzelven ten halven; en dat al
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 Neder-

in zyne bedryven; ’t geen meer aan zy-duitsche, als Arabische, letter, al re- ne natuurlyke gesteldheid, als wel aan
delyk, en de laatste beter, dan elders.

zynen yver, ontbreekt.
De Boeken, tot deze Schoole en Ker-

Wy ontsloegen hier uit de Schoole zes ke behoorende, zyn deze:
Jongens, en twee Meisjens; die redelyk
bequaam, en al vry groot waren, zoo 1. N. T. van Brouwerius.
dat het niet wel langer diende uitgesteld

1. Caron.
te werden. 1. Heurnius.De Bocken, tot deze Schoole en Ker-

9. Ichtitzaar.
ke behoorende, zyn deze: 1. Genesis,

8. Catechismen.

1. Genesis, nevens i- zecroud enversleten. 2. Psalmboeken.

4. Djalan Ka Surga.1. Caron, dito.
7.A, B, C. boeken.4. Ichtitzgar.

3. Catechismen.
Wy ontsloegen uit deze Schoole twee1. Djalan Ka Surga.

Jongens, die redelyk bequaam, en van3. Kitab Zaboer, ofte, Psalmboeken.
die jaaren waren , datze behoorden ont-6. A, B, C. boekjens.
slagen te worden.

Na de middag onderzogt ik de be-Na de middag begaven wy ons tei
quaamheid der bejaarden en der Lede-Kerke, alwaar de bejaarden, zoo de ge-
maten in het byzonder, die ik al medemeene, als de Ledematen, ondervraag-
slegt bevond, om de voorige aangehaal-den, en een preuve van hare bequaam-
de reden; die ik vaststelle, dat, niette-heid namen; dog vonden die slegt, om
genstaande al onzen ernst van vermanin-de bevorens aangehaalde redenen ; be-
gen, niet veranderen zal ten goedestraften haar crnstig, maanden alle tot
maar ten quade wel toeneemen , byal-haar pligt aan, noodigden de Ledematen t zydien ’er niet eenig ander middel,alhier, tegen daags daar aan, ten Avond-

byby de Agtbare Regeering alleen, ’t zymaal; en bevonden de zielen alhier in deze
onderling overleg met den Kerken-Raaanavelgende te bestaan : alhier,22

Hatce.
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zelve weinig in getal, meest byzonderalhier, uitgevonden werde, om te ma¬
wel in haar antwoorden, hoewel de ou-ken, dat deze Ingezetenen op de gezet-
de lieden zeer slegt; alles meest ont-te tyden in Gous Huis, en in de A¬
staande door de natuurlyke traagheidvond-oeffeningen, komen mogen; alzoo
des geestes, en nalatigheid van de Am-het den allerbequaamsten Meester anders

ge¬boinezen in 't algemeen, om op deonmogelyk is, haar bequamer te maken.
daarzette tyden ter plaatze te komenIk vertoonde dan met veel kragt aan
kry-zy meerder kennis zouden konnendeze Ingezetenen, en voor al aan die ge-

gen, gelyk ik haar ook voorhield.ne, die Ledematen waren, hoe het ha¬
voorIk onderrigte haar dan verder3ren pligt was meer en meer in kennisse
namzoo verre de tyd dat lyden kontoe te nemen; wel verre van daar, van

jongealdaar de belydenis af van zekerete veragteren; maande haar met allen
ge-Dogter , Djebel Tammatela-Hitoeernst daar toe aan, en noodigde de laat-

naamd, en dat volgens de gewoonte vanste tegen d’aanstaande morgen ten A¬
onze Kerk; en noodigde de tegenwoor¬vondmaal.
dige Ledematen tegen namiddag ten A¬Woensdags den 3rsten dito ’s morgens
vondmaal.predikte ik aldaar, doopte zeven kinde-

Na de middag predikte ik voor deren, bediende het Avondmaal aan de
Gemeente alhier, doopte vyf kinderen,daar tegenwoordig zynde Leden, en
bediende het Avondmaal aan de Lede-bevond de zielen van dit Dorp in deze
maten Jezu Christi alhier; en bevondnavolgende te bestaan:
de zielen van dit Dorp te bestaan in de

VrouwenMannen navolgende onderscheiden perzoonen :
16 IILedematen

Mannen Vrouwen10395Gemeene Christenen
17.Ledematen29 2471Kinderen in 't School

52 8578Gemeene ChristenenDito daar buiten 39
28Schoolkinderen in4 31Doopkinderen. 3
13Dito ’er buiten 13224 199
2Doopkinderen. 3224

54203 149 152.

149
Na de middag vertrokken wy van F3O1

daar, en quamen tegen den avond aan 't De Boeken, tot deze Kerk en Schoo¬
Kasteel.

le behoorende, waren deze :Donderdags den 1sten November ver-
trokken wy voor de middag na Soya op 2. Carons Predikatien.
't Gebergte, quamen daar ten tien uu-

2. Genesis.
ren, en bezogten kort na onze komst ; van Brouwerius.

I N. T.
de Schoole, in dewelke wy, onder op- II. Catechismen.
zigt van Meester, Simon Latoeberoe, een

7. schtitzaar.schikkelyk, zedig, en neerstig borst,
4. Psalmboeken.

zes-en-zestig kinderen, volgens de Rol, 1. Aldegonde.
dog maar zeven-en-veertig daar tegen¬ 7. A, B, C. boekijens.woordig vonden ; zynde de absente ten
deelen ziek, en ten deele, doorde nala- Vrydag den zden dito, vertrokken wy
tigheid van hare Ouders, absent. ’s morgens vroeg na het Dorp Hatala,

Van de tegenwoordige waren 'er ondervraagden ten agt uuren de School¬
kinderen, die wy volgens de Rol be-

24. Die den schtitzaar ten einde toe vonden drie-en-tachtig in getal , dog
vaardig opzeiden. maar agt-en-veertig al wederom om de

6. Die de kleine Vragen, en de Gebe¬ voornoemde reden ’er tegenwoordig te
den wel reciteerden. 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 ge-
Ontsloegen hier uit de Schoole geen vonden hebben

kinderen, alzoo zy nog te klein waren.
Na dat wy de Schoole bezogt hadden, 30. Die heel veerdig den schtitzaar ge-

zoo traden wy ter Kerke, om de be- heel 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

Hatala,
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28. Die den schtitzaar zeer wel en ge-26. Die heel wel lezen konden, gelyk

heel uit opzeiden.zy in’t algemeen ook in ’t zingen
11. Die den zelven ten halven, maarons, na haren ouder, genoegen gaven

passelyk wel, beantwoordden.
19. Die wel bedreven waren in’t lezen,Wy ontsloegen hier een Meisjen ui

en ook redelyke preuven van haarde School, aangezien dit redelyk geoef
schryven gaven; gelyk zy door defend, en wat te groot was, om langer
bank ook zeer wel zongen:in dezelve te blyven.

De Boeken, tot deze Schoole en Ker
Wy ontsloegen uit deze Schoole maarke behoorende, bevonden te zyn:

een Jongen, en bevonden de Boeken al-
hier deze navolgende te zyn:2. Carons Prédikaatzien.

1. Dito oud.
3. Carons Prédikaatzien.2. Genesis, Brouwerius.
I. N. T.7I. N. T. van dito, oud. van Brouwerius.

Genesis2.Psalmboeken, dog 1, oud.
5. Catechismen.5.4. Dankerts Catechtsmen, dog 3. oude.

9. Djalan Ka Surga.
9. Ichtitzaar.

3. Aldegondc.1. Aldegonde
6. A. By C. boekjens.

5. A, B, C. boekjens
2. Dito borrekens.6. Djalan Ka Surga.
6. Psalmbocken.

9. IchtitzaarTen tien uuren traden wy ter Kerke,
om de bejaarden en Ledematen, te on Uit de Schoole gingen wy na de Kerk,

gron-derzoeken, en te examineeren in de ondervraagden de bejaarden, en in’t by-
Godsden en hoofdstukken van onzen zonder de Ledematen Christi alhier, van
slegtdienst, bevonden dezelve zeer welke wy die gene, die den schtitzaar

Maanden hen alle tot ywer en neerstigheid byzonder vaardig,7beant woordden
aan, onderrigtende haar na tyds gelegen dog al de ouden byna in ’t beantwoor-
heid, en noodigden de Ledematen tegen den 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¬ van de zaken des Godsdienst; en noodig-
tha Alfonso, Elisabeth Roewaka, en Chri- den de laatste tegen na de middag tot het
stoffel Toetobori , genaamd, aangenomer 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 kinderen van Nako, en een van Kilang, al-
bedeelde ’t Avondmaal aan de tegenwoor hier geboren, en bedeelde het Hoogweer-
dige Leden, en bevond ’t getal der zie dig Avondmaal aan de Ledematen alhier
len hier in deze navolgende te bestaan : tegenwoordig

De zielen , tot dit Dorp behoorende,
VrouwenMannen bevonden wy in dit navolgende getal te

45Ledematen bestaan :31
84Gemeene Christenen 73
28 Mannen VrouwenSchoolkinderen in 55
2923Dito buiten dezelve 41 45Ledematen

2 80I 102Gemeene ChristenenDoopkinderen.
Kinderen in de Schoole 2557188184
Dito ’er buiten 4230

184
aDoopkinderen.372

208 230
208Zaturdag den 3den vertrolken wy
438’s morgens vroeg na het Dorp Nako

traden ten agt uuren in de School, in
Zondags den aden dito vertrokkenwelke wy, onder opzigt van den School¬

wy ’s morgens vroeg na het Dorp Kimeester, Mattheus Raphael, zynde yve-
lang; onderzogten, pas na onze komst,rig en neerstig in zyn dienst, en stigte
de Schoolkinderen, die wy, onder op-lyk van leven , twee-en-tagtig kinderer
zigt van Meester, Laurens de Fretis, eenvolgens de Rol; dog maar zeven-en-ze-
man, die ik zedert een-en-twintig jaarenventig derzelver aldaar tegenwoordig

voor een zedig, en neerstig man gekend,vonden; van welke ’er waren

enC3

Kilang
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wy ’s morgens vroeg na het Dorp Hoe¬en nu nog dezelve bevonden hebbe; vol
korila, begaven ons, ten eersten na onzegens de Rol bevonden acht-en-tachtig
aankomst, na de Schoole, in welke wykinderen in getal te zyn, hoewel er
onder opzigt van den Schoolmeester,maar zestig tegenwoordig waren.
Pieter Heberehoe, zes-en-zeventig kinde-Van de laatste bevonden wy 'er
ren volgens de Rol, dog maar negen-
en-veertig 'er tegenwoordig vonden.21. Die den schtitzaar geheel uit byzon-

Wy namen een preuve van de neer-der wel opzeiden.
stigheid der Leerlingen, en bevondenDie de kleine Vragen maar passelyk7.
onder dezelvebeant woordden.
12. Die alle de Vraagen van den schtit-29. Die de Gebeden vaardig wisten of

zaar zeer wel opzeidenop te zeggen.
16. Die de kleine Vragen maar redelyk12. Die tamelyk lazen, en van dezelve

wel beantwoordden.eenige, die zeer wel schryven konden,
20. Waren 'er, die zig in 't van buitenen wat haar zingen betrof, dat was

leeren der Gebeden oeffenden, enmede al vry wel.
2. Die heel wel lazen, en ook begonnen

te schryven, en redelyk zongen.Wy ontsloegen uit deze Schoole gee
ne der kinderen, en bevonden de Boe¬

Wy ontsloegen uit deze Schoole eenken, tot deze Kerk en Schoole behoo¬
Meisjen, en bevonden, dat ten diensterende, deze te zyn:
van deze Kerk en Schoole nog deze Boe¬
ken in wezen waren:1. Oude Heurnius.

2. Genesis
van Brouwerius I. Heurnius.I. N. T.5

I N. T.2. Carons Predikatien.
van Brouwerius.

1. Genesis5. Dito Djalan Ka Surga.
1. Caron6. schtitzaar.
6. schtitzaar.5. Catechismen.
2. Djalan Ka Surga.5. Aldegonde.
4. Psalmboeken.3. Psalmboeken.
6. Catechismen.9.A, B, C. boeken.
5. A, B, C. boekjens.3. Dito borrekens.
6. Aldegonde.

Na dat de Morgen-Dienst waargeno¬
Na ’t bezigtigen dezer Schoole tra-men was, traden wy ter Examen van de

den wy ter Kerke , om de Christenenbejaarde Christenen alhier, namen een
in ’t gemeen, en in ’t byzonder de Le-preuve van hare bequaamheid in de gron-
dematen aldaar, in opzigt van hare ken-den van onzen Godsdienst; bevondenze

nisse van de Leere der Waarheid te on-alle, die den schtitzaar beant woordeden.
dertasten, waar in wy die alle (uitgezeer wel ; dog die gene, die de oude

nomen twee) zeer wel geoeffend von-Vraagjens beantwoordeden zeer slegt,
den, gelyk ze ons doorgaans op ’t ge-en ik noodigde de Ledematen alhier te-

bergte voorquamen. Ik onderrigtedegen na de middag ten Avondmaal ;ge-

haar zoo veel als de tyd van ons ver-lyk mede een perzoon op hare belyde-
blyf aldaar lyden kon, en noodigde denis, die Juliana Roepika genaamd is, aan-

genomen hebbe tegenwoordig zynde Ledematen tegen
Na de middag predikte ik alhier na de middag ten Avondmaal.3

dooptedoopte zes kinderen , bediende het A- Na de middag predikte ik
vondmaal aan de tegenwoordige Lede- zes kinderen, bediende 't Hoogweerdige
maten, en bevonden de zielen van dit Avondmaal aan de Ledematen alhier, en
Dorp het navolgende getal uit te maken bevond ’t getal der zielen van dit Dorp

in deze navolgende te bestaan:
Mannen Vrouwen

Ledematen 22 Vrouwen27 Mannen
Gemeene Christenen 21 Ledematen85 2113
Kinderen in de School 67 Gemeene Christener21 6570
Dito 'er buiten Kinderen in School2 25130
Doopkinderen. 6 Dito 'er buiten1 18 33

Doopkinderen.Xzi6 s
210 145157

1308 157
f302

Hoekori- Maandags den gden dito, vertrokken
la. Dings-
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Dingsdag den yden dito ’s morgen, Woensdags den yden dito vertrokken Leahar.
wy ’s morgens met den dag na het Dorpmet den dag vertrolken wy van Hoeko-

Leabari; traden ontrent de middag in derila na Ema, alwaar, een uurtje uitge-
Schoole, en bevonden in dezelve onderrust hebbende , wy de Schoole bezog-
opzigt van Meester, Bartholomeus Lopes,ten, in welke wy, onder Meester, Josepk
een perzoon maar van gemeene bequaam-Quelto honderd een-en-twintig kinderen,
heid, en de snedigste niet, twaalf kin-volgens de Rollc, dog ’er maar drie-en
deren volgens de Rol, en ’t getal ooknegentig tegenwoordig, vonden; zynde
volkomen. Van dezelve waren '’erde Meester door ziekte afwezig. Van

die gene, die daar tegenwoordig waren.
9. Die den schtitzaar wel,quamen ’er ons voor
3. Die de Gebeden redelyk opzeiden.48. Die den schtitzaar geheel uit, by
3. Die konden lezen.

zonder wel,
3.Die maar passelyk schreven.11. Die den zelven ten halven opzeiden

10. Die de kleine Vragen redelyk beant- De Boeken, tot deze Kerk en Schoo-
woordeden.

le behoorende, waren deze:
20. Die zeer wel lazen.
26. Van welke ’er vier zeer fraai, en de 1. Genefis.

meeste andere redelyk wel schreven.
1. Caron.

gelyk zy in’t gemeen met het zinger
I.N. Testament van Brouwerius.

ons ook veel genoegen gaven; aange-
1. Djalan Ka Surga.zien dat zoo ordentlyk toeging, als ’t
1. Alaegonde

by ons zou koiinen geschieden.
3. A, B, C. boeken.

drieWy ontsloegen uit deze Schoole 2. Psalmiboeken.

enJongens , nevens twee Meisjens 2. schtitzaar.

die101bevonden , dat de Boeken ,
Schoole en Kerke behoorende, deze na Wy ontsloegen niemand uit deze
volgende waren: Schoole; traden, na ’t noodige daar ver-

rigt te hebben, ter Kerke , en onder-1. Caron.
vraagden de Christenen, en Ledematen

1. Genesis
alhier over de gronden des Geloofs, be-Psalmboeken.6- vonden dezelve zeer slegt in kennls, by-Ichtitzaar.

3. zonder weinig in getal; noodigden de3. Catechismen.
laatste tegen daags daar aan tot het H.g. Djalan Ka Surga.
Avondmaal, en zagen dat ’t getal derAldegonde.
zielen alhier dit navolgende was :10. A, B, C. boekiens.

Ten tien uuren begaven wy ons na de Mannen Vrouwen
en LedematenKerk , ondervraagden de bejaarden

f
Ledematen van dit Dorp wegens de Gemcene Christenen 13 24

Kinderen in Schoolvoornaamste gronden van onzen Gods- 8
4.

Dito ’er buitendienst, bevonden dezelve (alleen twet 2 6

perzoonen uitgezonderd) zeer veerdig in Doopkinderen. 1

’t beantwoorden der zaaken , ja zelf in
29 39

't beveiligen derzelver met verscheide
29

Schriftuur-plaatzen , tot ons groot ge- 168
noegen, en noodigden daar op de Lede-
maten tegen na de middag ten Avond Na de middag vertrokken wy na Roe
maal. ton, ondervraagden ten eersten de kinde

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
zielen alhier in deze navolgende te bestaan: volgens de Rol, bevonden , van welke

Mannen Vrouwen er nogtans maar dertig tegenwoordig
Ledematen 2732 waren. Van dezelve waren ’er

167 204Gemeene Christenen
12. Die den schtitzaar redelyk wel op-Kinderen in School 78 43

zeidenDito ’er buiten 32 36
Ii. Die dat ten halven deden.Doopkinderen. 3
6. Die de Gebeden leerden.313316
5. Die lezen en schryven konden, beide316

maar passelyk.1629
Uit

Roeton.
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ken, tot deze Kerk en Schoole behoo¬Uit deze Schoole ontssoegen wy een
rende, waren deze :Jongen, en een Meisjen, en bevonden

dat de Boeken alhier deze navolgende I N. T.van Brouwerius.waren : 2. Genefis

1. Heurnius.1. Genefis.
3. Caron.I. N. T. van Brouwerius, oud en verrot.
24. schtitzaar.

1. Heurnius.
I1. Catechismen.2. Carons Predikaatzien.
6. Aldegonde.

5. schtitzaer.
9. Psalmbocken.6. Catechismen.
6. Djalan Ka Surga.2. Djalan Ka Surga.
S. A, B, C. boeken.J. A, B, C. boeken.
6. Dito borrekens.4. Psalmboeken.

Vrydags den oden dito , ’s morgensTegen vier uuren traden wy ter Ker-
ondertasten wy de Christenen van ditke, ondervraagden de bejaarden en Le-
voornaam Dorp ontrent de grondstuk-dematen alhier, vonden die tamelyk ge-
keu onzes Geloofs, bevonden die zeeroeffend, dog, die de oude Vraagstuk-
wel, zoo de gemeene bejaarden, als deken beantwoordeden, zoo bequaam niet,
Ledematen, die in ’t gemeen ons byzon-als de anderen, en noodigden de laatste

der genoegen gaven; waar op wy de te-tegen daags daar aan ten Avondmaal.
genwoordige Ledematen tegen na deDonderdags den Ssten dito predikte ik
middag ten Avondmaal noodigden.voor de middag, doopte drie kinderen

Na de middag predikte ik voor dievan dit Dorp, en een van Leabari, be¬
Gemeente, doopte negen kinderen, be-diende ’t Avondmaal aan de Ledematen
diende ’t Avondmaal aan de Ledematenvan beide die Dorpen, en bevond, dat
alhier, en bevond de zielen van dit Dorphet getal der zielen van Roeton in deze
deze navolgende te zyn:navolgende perzoonen bestond:

VrouwenMannenMannen Vrouwen
Ledematen 22 2313Ledematen
Gemeene Christenen 26350 24960Gemeene Christenen
Kinderen in School 5O12310Kinderen in School 40
Dito 'er buiten 857825Dito 'er buiten 15
Doopkinderen.o 5Doopkinderen. 3

425125 107 a71
41125

59021232.

Zaturdag den roden dito ruste wy watNa de middag ten vier uuren vertrok-
uit; en vertrokken den 1rden van hierken wy na Hoetoemoeri, en bezogten
weer na ’t Kasteel.doe nog de Schoole aldaar, staande on-

Maandags den 1zden dito bezogten wyder opzigt van Meester, Daniel Rihata,
de Schoole van Mardheyka, Soys bene-een zedig, neerstig, en zeer bequaam
den, en Halong, gelegen ontrent hetborst.
Kasteel Victoria, bevonden dat tot dezel-In dezelve vonden wy volgens de Rol
ve, onder opzigt van Meester, Simonhonderd en drie-en-zeventig kinderen,
Tempessi, een van de bequaamste Mee¬dog maar honderd en drie-en-dertig daar
sters in’t algemeen, honaerd en zeven-tegenwoordig, van welke ’er
en-vyftig kinderen, volgens de Rol, be¬

49. Die den schtitzaar byzonder veerdig hoorden , waar van ’er niet meer dan
beantwoordeden. zes-en-vyftig tegenwoordig waren; meer

20 Die de kleine Vraagen zeer veerdig door nalatigheid der Ouders, dan der
opzeiden. kinderen, aangezien dezelve haar in het

64. Die de kleine Vraagen en Gebeden Bosch tot haar byzonder werk mede ne-
leerden. men. Van de hier tegenwoordig zynde,

27. Die heel wel , en zommige fraai waren ’er :
schreven.

9. Die den schtitzaar geheel uit wel,38. Die zeer wel lezen konden, en wel
12. Die de mindere Vraagen byzonderzongen.

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-

Mard-

neyka,
Soya,

Halong.
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zommige maar passelyk, in ’t opzeg 11. Die den zelven ten deele opzeiden,

even eens zoo.gen waren.
Lazen, alzoo ze meest nog klein wa 18. Oeffenden zig in 't leeren der Gebe¬9.
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

best behoorden te lezen. Maar tweemelyk.
kinderen van den Meester lazen’t Ne-Wy ontsloegen uit deze Schoole een derduits fraai.

Jongen en twee Meisjens, alzoo die te erSchreven een redelyke hand, en ga¬f
groot waren om langer in de Schoole te ven met het zingen ons genoegen , 't
blyven geen al heel wel ging, en ’t beste vanDe Boeken, tot deze Schoole behoo-

allen was.
rende, waren deze :

Wy ontsloegen uit deze School een
I. N. T. van Brouwerius, oud en ver- Jongen, die groot was; daar waren ’er

sleten. wel meer dog alzoo die maar voor die
2. Genesis van dito, dog oud. 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
3. Psalmboeken, dog een versleten. die staat, om daar van bericht aan de
19. A, B, C. boekjens. Vergadering te doen en eerst te
1. Aldegonde. hooren , wat in zoodanigen zaak, ten

beste der Schoolen in ’tgemeen ,zal
Het getal der Christenen in dit Dorp dienen gedaan te werden. En bevonden

bevonden wy te bestaan in deze navol- dat de Boeken tot de zelve behoorende,
gende perzoonen : deze navolgende waren :

Mannen 2. N. T. van Brouwerius.Vrouwen

2. Genestis, van dito.Ledematen 10084
2. Heurnius.

Gemeene Christenen 504594
1. Carons Prédikatien.Kinderen in School 37230
4. Psalmboeken.Dito ’er buiten 316 425 7.A, B, C. borrekens.

Doopkinderen. II 21
20. schtitzaar.

1190 1128
3. Catechismen.

1190 4. Aldegonde.
ƒ2318

De zielen dezer Dorpen waren be¬Na dat wy die Schoole bezogt had-
staande in deze navolgende perzoonen :den , begaven wy ons na die van de Dor-

pen Noessanivel, Latochalat, en Hative,
Mannen Prouwen

in welke wy, onder opzigt van Meester,
LedematenJakob Tempessi, een zedig, zeer bequaam 33 34
Gemeene Christenen 399en neerstig perzoon, een getal van drie 353

116Kinderen in School 40honderd en zeventien kinderen, volgens
Dito ’er buiten 2950256de Rol, dog maar zes-en-veertig al-
Doopkinderen.daar tegenwoordig, bevonden , en dat 2 2

om dezelve reden, die wy van de Schoo- SII 724

le zyns Broeders, en van andere bevo- 811
rens reeds , en ook de voorige Heeren 1535
Predikanten, als bezoekers derzelven, al

Aldus dan het werk van onze Visite,by voorige Rapporten, of Kerk-berichten,
of Kerk- en School-bezoek, voleindigdaangehaald hebben. En dat opmerkelyk
hebbende, zoo meenen wy het nog daar-is, van deze Schoolkinderen moesten er
enboven van onzen pligt te zyn, aanvan Noessanivel alleen negen-en-negentig
onze Vergadering in ernstige overwe-zyn, van welke ’er maar vier of vyf wa-
ging te geven, of het niet sgelyk ’t al-ren. Onder die kinderen, die wy daar
toos ons voorkomt) hoognoodig zy, uit-tegenwoordig vonden,examineerden wy 'er
drukkelyk 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. wel byzonder, by bekentmaking van

III. DEEL. den
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gaat, en niet tydig, voor al in opzigtden staat der zelve aan de Agtbaare
van de Ouders (die de meeste schuld

Regeering alhier, ook by Haar Agt-
hier in hebben) gestuit werd, alle debaarheden by onderling overleg van de
onkosten, die de Ed. Compagnie zoo mil-zelve, te beramen; aangezien het by de
daadig ontrent den Inlander doed, tebequaamste en neerstigste Meester, die 'er
vergeefs zyn, en alle de Schoolen in 'tzou mogen zyn, onmoogelyk is, zig
gemeen tot niet loopen zullen.zelven wel te beneerstigen, als de kin-

wyOm het welke te voorkomen,deren, ’t zy uit eigen nalatigheid, ’t zy
hier over de ernstige beraadslaaging, zoodoor last van hun Ouders, die hen mede
van den Kerken-Raad, als wel voorna-in 't Bosch nemen, ’t zy door 't bedrys
melyk van de Agtbaare Regeering al-van deze en gene Dorps-Hoofden , (die

hier, (wiens ondersteuning wy hier on-haar, eer zy eens uit de Schoole ontsla-
trent voor al van nooden hebben, metgen zyn, tot hare Dati betrekken, in
al die eerbiedigheid en agting, die wyplaats van de Ouders , in opzigt van
beide die Vergaderingen toedragen, ver-hare kinderen, tot hare pligt van die
zoeken; van herten wenschende, dat hetter Schoole te zenden, aan te maa¬
God behaage hare beraadslagingen hiernen) jaren aan den anderen (gelyk ons
over, tot eer van zynen Heiligen Naam,voorgekomen is) uit de Schoole ko¬
ten beste der Schoole, en tot verderemen te blyven, en zig zelven alleen op
bevordering en opbouw van het Konink-de tyd, dat de Predikant de bezoeking
ryke Christi in deze Gewesten, te ze-doed, in de Schoole, en dan in een

beklaaglyke 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, School-
kinderen, 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 Schry-
ver 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 zy-
nen 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 ont-

sloeg, 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.

M nu net by een korte Schets deC met het Eiland Boero, om de West leg-
T gantsche staat der Ambonsche gende, beginnen.
Kerke te doen zien, zoo zullen wy

Meesters. Ledema-Gemeene Chri- Kind. buit. Te za¬Doope Schoolkin-
ten. de School.tenen. lingen. deren. men.

Boero Henrik Tehoe 17 298 1512671

Manira 177Doming. Riri 15 295f 5345

Bonoa Jak da Lima 1669 324 6710632
248Tezamen 61r 106317552. 45

KORTE
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AARTE

Der Kerken, en Schoolen, op
van Leyt

Gemeene Chri-Ledematen.Meesters.Plaatzen, ofte
stenen.Schoolen.

30038Julius deDe Pas van Ba-
Lima.guwala.

27021Jan Sylvester Piris.Soeli.
445)Andries Gomis.Thiel.

23921Pieter Saleman.Way.
548Andries Pesiloehoe. 7Alang.
544Pieter Majari. 19Liliboy.
108

27Livinus Misquita.Hatoe.
163LatoeberoeSoya.
157Dirk Frans PatiHatala.
182Maitheus Raphacl 27Nako.
176Laurens de Fretis.Kilang.
135Pieter Hebberehoe.Hockorila.
371Joseph Quelho. 59Ema.

10 37Bartholomeus Lopis.Leahari.
10120Francisco Sawaytoe.Roeton.

512.Daniel RibataHoetoemoeri. 45

75267Simon Tempessi.Mardheyka,

Soya,

Halong.
1053Jakob TempessiNoessanivel, 184

Latoehalat,
Hative.

479218 Schoolen. 18. Meesters. 249
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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

Gemeene Chri-Ledematen.Meesters.
Plaatzen. stenen.

36032
Jacob de Lima.Kaybobo, 2610
Philip Mendez,Tano-no ,

10214Willem Pioters-Piroe.
soon, 37

Joris Rodrigos,Hatasoewa,
2628

Thomas FranssoonKamarien,
Pieter Pati Ra¬Seroewawan ,

dja,
7Andries CastanjaTihoelale, 266

Paul da Lima,Roemakay,
43473Pieter Saleman,Oma.
1141Laurens PaisWassoe, 22818Bartholomeus Lo-Aboro,

pis ,
16925Jeremias Lebitoe,Holalihoe,
177

21Domingos Laurens.Karihoe,
42470en Abram Janssoon.Haroeko

Samet.

2680301
14Somma

Prmsis
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schen de Predikanten, en Opperhoof¬Uit deze Schets van de Kerken, en
den, geschillen quamen, zoo is ook daarSchoolen, ziet men nu het net geta
in, zoo door de Heer Commissaris Hurdt,der Meesters, zynde twee-en-vyftig.
als ook door de Heeren Landvoogden.Buiten deze zyn ’er nog zes omloo-
van tyd tot tyd voorzien, gelyk men ditNet getal pende Leermeesters,die in de huizen der

der Mee¬ uit het volgende in de tyd van de HeerIngezetenen de Slaven onderwyzen , en
sters, en daar voor twee Ryksdaalders s maands van Wyngaayden in’t jaar 1696, zien kan.
omloo¬

ieder trekken, na dat de Prases hartpende

Meesters. Ordonnantie onderteekend heeft , waar Eenige nadere Poincten van instru-
onder dan de Heer Landvoogd teekend, ctie voor de respective Opper-
gelyk wy hier vertoonen. hoofden, der buiten Comptoiren

alwaar Predikanten, geplaatst
zyn , of nog zouden mogenWINKELIER
werden geplaatst, op het stul-
van den Godsdienst, en wat

Verstrekt aan de omloopende Leer- daar aan verder dependeert.
meesters haar maandelyke soldye

VIet tegenstaande, by onze loffelyke Hee-
Julius Salampessi Ryksd 2 Iren Voorzaten, ontrent het oeffener
Anthoni Janssoon. 2 van den Godsdienst, en wat daar toe wy-
Laurens Rafel 2 ders applicabel is , de vereiste ordre reeds
Hendrik Salampessi is gestelt, gelyk te zien is, by de Generale
Daniel Terkappel 2 Instructie, door den Edelen Heer, Oud-
Arnoldus Philipssoon. 2 Gouverneur, Anr noni HuxDt, Saliger.

de dato 25. January 1678. welkers ExtractAmboina aan ’t Kasteel Victoria
hier nevens gevoegt is, en bevelen , deswe-

den 30. Augustus 1709.
gen door deze Hooge Regeeringe van In-
dia , by bare successive Missives de dat

Edele Heer LANDVOOGD,
2. October 1664. den 29. October 1670.
den 14. February 1692. en 13. JanuaryDe bovenstaande omloopende Leer-
1693. al mede in Extract bier annex be¬meesters hebben, volgens gegeven berigt raamd , boedanig zig de Opperhoofden,

van den Inlandschen Schoolmeester, haar
tegens de Eerwaarde Predikanten, en de-dienst wel waargenomen.
ze laatste wederom tegens d'eerste , zullen
hebben te gedragen , en hoe verre zig eenFRANCOIS VALENTYN
yder met zyn ampt, en pligt zal hebben

Syn H. T. PRESES,
te bemoeyen, zyn ons verscheide klagten, en

ADr. VAN DER STEL. oneenigheden te vooren gekomen, resultee-
rende uit een al te groote imaginatie, o
inbeelding van een eigen Gezag, en Autho-Net getal De Ledematen ziet men dat zestien

der In- riteit, zoo van de eene, als de andere kanthonderd en drie en dertig, de gemeent
landse waar door niet anders dan ontstigting, dis-Christenen dertien duizend twec honderd
Ledema¬

respect van de Character, die een ydertwintig de Schoolkinderen drie duizendten, Chri-
ampishalven bekleed , en onverzoenelykestenen negen honderd en zes en zestig, de kin-

School¬ vyandschappen konnen werden gecauseerd;deren buiten de School drie duizend drie
kinderen zoo hebben wy , om daar in voor het toe-honderd en negen en zeventig, de Doo-
en Doo-

komende te voorzien, nodig geoordeeld Ul.pelingen voor dees tyd vier honderd vierpelingen
deze nadere Poincten van instructie, des-en zeventig, en dus dat deze alle een

wegen te ordonneeren, en voor te schryvengetal van drie en dertig duizend vyf hon-
behoudens de volle vigeur van het geenderd een en vyftig Christenen, te zamen
hier bevoorens , in de geallegeerde Instru-uitmaken, dewelke op andere tyden wel
ctie dato 25. January 1678. en de Brieventusschen de vier of vyf en dertig duizene
van Haar Hoog Edelen is geordonneerd.zielen komen op te loopen. Een oegft

van Christenen, en een getal van Ker-
ken, en Schoolen, over en voor dewel- I.

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
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zyn gezelschap mede te nemen mits dat
alvoorens , de Schoolc na behooren verzien

2.
zy ; dog van het Eiland vertrekkende, en
als dan een Schoolmeester mede nemende,Het Opperhoofd, een der Schoolmee-
zal zulks het Opperhoofd moeten bekentsters benodigt hebbende zal den zelven
gemaakt werden ; gelyk mede de School-vermogen te ontbieden, dog daar af alvoo-
meesters, wanneer door de Predikant vanrens kennis aan den Predikant geven, op
hun Plaaizen onthoden werden, en de For-dat zoodanigen School, niet ledig blyve,
tressen moeten passeeren, zig aan het Op-maar interim door een ander bequaam
perhoofd zullen hehben aan te geven.perzoon , die den Predikant daar toe zal

ordonneeren, waurgenomen werde , zonder
8.dat egter het Opperhoofd, de reden van

dat opontbod , aan den Predikant zal be¬
Zullen de respective Opperhoofden dehoeven bekent te maken.

Eerwaarde Predikanten na haar fatzoen
behoorlyk bejegenen, gelyk ook aan de ande-3. re kant, de Eerwaarde Predikanten de
respective Opperhoofden met fatzoen zul-Insgelyks, zal den Predikant, een School¬
len ontmoeten op dat alzoo, alles me:meester ontbiedende , daar van het Op-
liefde , vreede , en eendragt, toegaa ; enperhoofd de noodige notificatie doen, zon-
de Leere der Zaligheid, zonder ergernis-der al mede gehouden te zyn, de redenen
sen te geven meer en meer mag wassen , endaar van te zeggen.
aangroeyen, tot stigting van Gods Kerk,
en bevordering van 't Heilig Euangelium.4.
Zullende de Opperhoofden respectivelyk

Eenig Schoolmeester,na een ander Ter- van deze onze ordre de Eerwaarde Predi-
kanten hares, districts communicatieritoir verzoekende te gaan, of varen, zal,

alvoorens permissie daar toe van het Op- hebben te geven.
perhoofd te erlangen , schriftelyk bescheid Onderstond, Amboina aan’t Rasteel
van den Predikant vertoonen, dat hy zoo Victoria, adie primo Octob. 1697.
lang kan gemist, en die School inmiddens Was getekent,
behoorlyk verzorgt zal worden.

W. V. WYNGAARDEN.
5. Extract uit de nadere Ordre voor

de Kooplieden , en mindereWanneer eenig Schoolmeester3 door
commandeerende op de Buiten-traagheid in zyn dienst , of om andere rede-
Comptoiren en Redouten bin-nen, door den Predikant getuigd werd, zy-
nen deze Provintie, waar naEer-ne gagie niet te meriteren, zal zyn
hun dezelve, in hare respectivebe¬waarde zulks aan het Opperhoofd
Functien zullen hehben te regu-kent maken, die, op desselfs verzoek ge¬
leeren, in opzigt van den Gods-melde gagie zal moeten inhouden, totdat

dienst.daar in nader door ons , op het voordragen
van den Eerwaarden Kerkenraad , zal

Palle Comptoiren, Redouten, of-werden gedisponeert. Ote Plaarien, daar Poft gehouden
werd, en geen Predikant of Ziekentroo-6.

ster is, zullen door iemand van de bequaam¬
ste, en bescheidenste Officieren, Chirur-De Predikanten zelfs in perzoon of by

ziekte, of andere toevalligheden, de Krank- gyns, of Zoldaten, alle ogtent, en avon-
den de ordinaire Gebeden voor ’t Volk o-bezoeker elders naar de omliggende Plaat-

zen, de visitens zullende doen, zal het pentlyk gedaan, item de Zondag, en an-
dere onze Christelyke Hoogdagen, stig-Opperhoofd gehouden zyn, haar , weer
telyk gevierd werden, onder het lezen vanen wind zulks toelatende, met een bequaam
een Predikatie uit Bullingerus, ofte anderVaartuig te verzien, invoegen als by de
Gereformeert Huis-Postil, beginnende enInstructie van den Edelen Heer ANTH.
eindigende die Handelinge met Lofzangen,Hur dt Saliger, voor de respective
volgens gewoonte onzer Kerken ; alwaarOpperhoofden, der Buiten-Comptoiren,
zig het Opperhoofd altoos presentis geordonneerd geworden.
moet laten vinden, niet alleen om hem zel¬
ven, maar ook andere te stigien, en zyn7.
onderhoorigen, met een goed exempel voor

te gaan , 't welk hem tot meerder eere enDe Predikant elders gaande zal ver-
ontzag dienen zal.vermogen den Schoolmeester van daar, in

Maar
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vinden , hoedanige kinderen absent zyn, en-Maar op Plaatzen, alwaar permanente
de zulks noteeren, om ’t zelve wyders dePredikanten, of Krankbezoekers reside-
Kooplieden, onder welke zy bescheidenren, zal men dezelve, ontrent de oeffenin-
zyn, als mede de Eerwaarde Predikan-ge van den opentlyken Godsdienst laten be-
ten, daar ten visite verschynende , trou-gaan , assisterende haar Eerwaarde daar
welyk bekent te maaken, zonder inmiddensin na vermogen, zoo met behoorlyk respect
eenige authoriteit over de Meesters te ge-hun te geven, als van andere te doen heb-
bruiken, dan wanneer het de nood vereist.ben, ouder handhavinge van den zelven

De Comptoiren, of Redouten, waarpubliquen dienst, ten einde die niet ee-
Christen Kerken , en Schoolen present,nigzins in veragteringe en veragtinge kome.
of aanhoorig zyn, als Honimoa, Haroe-Ende zullen de Opperhoofden ordre
ko, en Manipa, daar verstaat men ook deschikken, dat haar Eerwaarde, tot het doen
Opperhoofden der zelve altoos blyvender gewoonelyke Visiten over Zee , alloos
Commissarissen over de Huwelyks zaken,van bequaame Vaartuigen voorzien mogen
binnen hun district, onder de Inlanderen,wezen , en varende na Plaatzen, die niet
vallende , nevens iwee uit de bequaamsteal re veilig geschat werden , zal men hen
Christen Hoofd-Orangkayen by ons teeen of twee Musquettiers tot lyfsverzeke-

ringe geven, op dat zy alzoo , des te ge¬ kiezen, die Ledematen, en, zoo t geschie-
ruster bare diensten. mogen uitvoeren. den kan, te gelyk Ouderlingen zyn, wel-

ke gemelde Commissarissen dan haar te re-Maar t en is al van ouds niet in gebruik

guleren hebben, na de orde geextraheertgeweest, dat de Eerwaarde Predikanten
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 E-
vertrek aan het Opperhoofd, aldaar zy Heer JACOB HUSSTAARDT,Sa-

iger, beraamd en hier nevens gevoegt.onder bescheiden zyn , aan den welken zy
op hunne wederkomst ook bekent moeten ma¬

Onderstond, geextraheert , accordeert,ken, wat haperinge elders in de Schoolen.
Amboina, Victoria, ady 2. Octoberof verslappinge van de frequentatie van
1697.den openbaren Godsdienst bevonden heb-

Was getekend,ben, om na vermogen zulks te helpen re-
dresseren, ofte onze ordre daar op te ver- ER. CnipinG, Secretaris.
zoeken.

De Predikanten hebben het opzigt over
Men plagt hier in voorige tyden ook ’t Getalde Schoolen alomme onder hun Kerkelyk di-

zes Krankbezoekers te hebben; dog nu isderstrict; dog niet metuitsluitinge van de politi¬
Krankbe¬er (uit zuinigheid al weder op de zaakenque Opperhoofden, welke nevens haar Eer-
zoekers.van den Godsdienst , daar 'er zoo veelwaardc steeds gequalificeert geweest zyn,

duizenden guldens onnoodig van Tim-zoo wy hun als nog qualificeren by dezen,
meragien, en andere dingen, die wy o-tot Curatores over de zelve Schoolen, die
ver slaan, getrokken worden) maar eenzy derhalven dikmaals zelfs in perzoon, en
aan ’t Kasteel, en een op’t Eiland Oma,onder anderen, zomwylen ook eens op ’t on¬
en op de verdere Eilanden laat men eenvoorzienste, item nu en dan met den Pre-
Zoldaat den Godsdienst, als was hydikant te zamen, moeten visiteren , onder-
Krankbezoeker waarnemen.zockende, wat de kinderen elke veize ge¬

Wat het werk van een Krankbezoekervorderl hebben, en succellivc toenemen, ook
is, kan men uit de volgende Instructiein cas van noodelooze ofte onwettige ab-
zien.sentie van cenige der zelve Broeders, als

mede de Orangkayen over den tragen
Instructie voor de Krankbezoekers,Kerkgang hunner Onderdanen aanspree-

zoo bier aan ’t Kasteel, als op deken, bestraffen; en vermaanen, na dat de-
Buiten Comptoiren, geplaatst.ze slossigheid meriteert, ’t zy veel of wei-

nig. Ende zoo elders eenige luye of traage
1.Schoolmcesters gevonden werden, die zul-

len zy na een, of tweemaal bestraffens, in
Ollen de Krankbezoekers gehouden Instructiegeval hun niet komen te beteren, uitwer-
Ezyn, by haare respective Sibalterne voordepen, mitsgaders andere vlytige en bequame

zelve.Hoofden tragten te bezorgen, dat alle da-Gezellen in de plaats stellen, mits doende
gen des morgens en 's avonds ter bequamerdaar af rapport aan ons.
tyd en plaatze , de gewoonlyke GebedenDe Militaire Commandanten over de
met alle zeedigheid en vereiste stigtingemindere Redouten, Vestingen, of Posten,
werden gedaan, waar toe gebruiken zullendaar Schoolen ontrent zyn, zullen die ingge¬
de Morgen- en Avond-Gebeden agter on-lyks dikwils guan bezigtigen, en letten of de
ze Catechismus, of ook zoodanige , dieMeester op de behoorlyke uur ter Schoolis,
haar na vereisch van tyden, door de Eer-mitsgaders by oplezinge van de Rol onder-

waardeR 3
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de Schoolieren zelfs exam ineeren van denwaarde Kerkenraad zullen werden ter
meeste tot de minste, der zelver schryvenhand gesteld.
naauwkeurig beoogen, de Rollen der Leer-
lingen nazien of ze met het getal der2.
presenten zyn over een komende.

Zullen de Krankbezoekers alle Zonda-
7.gen eenige Kapittels uit het Nieuwe of

Oude Testament, of Predikatien, ge-
Zullen te bezorgen hebben, dat de School¬maakt door Gereformeerde Leeraars, den

meester een nette Rolle der Ledematen ,Volke voorlezen, en ook voor de Predika-
zoo der afgestorven, als die nog in t leventien, het Gebed voor de Predikatie in de
zyn, mitsgaders die jongst op haar belyde-week, en daar na het Na-Gebed in de
nisse tot Ledematen zyn aangenomen, on-week, gebruiken, en ten minsten twee veer-
der haar houden, en vcorzigtig bewaren,zen uit de Psalmen Davids voor-, ingge¬
om daar mede de Eerwaarde Predikantenlyks ook twee, daar uit na- zingen, beslui-
tyd en stond zulks vereischende , te ge¬tende den Godsdienst met Paulus bekende
rieven, en te konnen dienen.zegen. 2Cor. XIII. 13.

8.3.

Wanneer de visite zullen hebben afge¬Zullen, de Krankbezoekers ult het
legt, zullen gehouden zyn, zoo spoedig alsWoord Gods in 't particulier den Volken,
het doenlyk is, een accuraat en net afschriftdie vermaninge van nooden hebben, aan
haarer bevinding en verrigting , item ,spreeken, en vermanen, en voornamentlyk
hoe veel jonge kinderen op yder Christenzulken, die op het krankbed leggen, op-
Dorp te Doopen zyn, aan de Eerwaardewekken, troosten, overtuigen na gelegent-
Kerkenraad ter dezer Stede hebben overheid van hare krankheid, en na dat baren
te zenden.staat zal vereischen.

4. 9.

De Krankbezoekers zullen veelmaalen De Ouders der kinderen in de Christen
de Schoolen op de Plaatze, daar ze be Dorpen zullen door de Krankbezoekers
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,

als tot der zelver beste zynde , gelieven temeer mag vorderen, en toenemen
beuyyzen , om alzo in de gronden van onzen

Christelyken Godsdienst des te beter on-5.
derwezen te werden.

De tyd, tot de visiten van Kerk en
Schoolen bestemd, zullen de Krankbezoe- 10.

kers tydig hare Subalterne Hoofden, om
een Vaartuig met behoorlyke scheppers ver- 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 Eer-
spective 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 præad-
verteren. Is het de Krankbezoekers ook aanbevoo¬

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 ont-

staan, en de Krankbezoexers de zelvele , zullende als dan zy Krankbezoekers
zynde
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1710. gebeurd , dat zyn Ed. op zynzynde ier ooren gekomen, zullen zy met
eigen gezag aan zig trok, den Gebed¬alle bescheidentheid en vriendelykheid in der
doender en Krankbezoeker voor een tyd,minne voornoemde verschillen tragten by te
Simon Boitet, buiten kennis van den Ker-leggen maar, zulks ten gewensten effecte
kenraad, uit Amboina aan te stellen, enniet vermogens zynde te verrigten het in
zoo met een Schip weg te zenden, dat vlakhaar rapport aan de Eerwaarde Kerken-
tegen de beveelen van haar Edelhedenraad bekent maken.
aanliep , die den 13. January 1693. deze
Regeering wel uitdrukkelyk aanschry-13.
ven , dat ’t verkiezen en bestieren der

Kranébezoekers aan den Kerkenraad stond,Des Zondags na de middag zullen de
en blyven moest, zonder dat de Regee-Maleits-kundige Krankbezoekers in de
ring zig daar mede had te bemoeyen.plaats haarer refidentie zelfs een Maleitse
Die Man verzogt ons, hem als Krankbe¬Predikatie, en wat verder daar toe be¬
zoeker nu voor eerst by den Heer Land-hoord , den Volke voor lezen , om alzoo
voogd gemaakt, mede na Batavia gun-onze Christelyke Godsdienst te grooter
stig voor te dragen, dog wy zeiden datluister en stigting toe te brengen.
wy bem zoo niet kenden

Nog veel verder ging het, dat die14.
Heer Landvoogd in ’t jaar 1710. onder-
stond, om aan den Kapitein Jakobus vanDe Krankbezoekers zullen de Jong-
den Bussche, het oppergezag over ’t her-mans en Dogters van de Schoolgang ont-
bouwen van ’t Armhuis , dat door deslagen zynde eenmaal ter week , namelyk
Diakenen alleen gebouwd was, bovendes Woonsdags namiddags haare voor-
de Diakenen te geven, en dus toe te laten,gaande lesse in de Schoolen doen repetce-
dat een Man, die Papist was, als Præsesren , in de Zang-kunde haar verder on-
der Diakenen niet alleen daar zat, maarderwyzen, en dan bezorgen, dat een yder
ook zulken oppermagt beven de Diake-een Zang- of Psalmboek voor zig zelven
nen gebruikte , dat zy geen eenen stuivertuitschryve , om alzoo de Gemeente in

in zyn afwezen vermogens waren uit teenzingen te zamen behulpzaam te zyn,
gevenwerd zulks verstaan, te weten, des Woons-

De Diakenen hadden hier over aandags namiddags by de Krankbezoekers te
den Heer Landvoogd wel geklaagd, maarkomen, zoo lang voornoemde Jongmans en
wierden niet gehoord; ook klaagden zyDogters ongetrouwt zyn.
wel aan de Heeren Predikanten, maar
niemand dorst ’er den Heer Landvoogd15.
over aanspreeken, om dat zy wel wisten,
waarom hy daar zoo bleef zitten, en datGeen Krankbezoekers vermogen eenige
dit om gewigtige zaaken was, daar hyboetens , wegens verzuim van Godsdienst,
en den Landvoogd veel belang by hadin te vorderen.
den ; want daar wierd in 't Armenhuis

Aldus gedaan en geresolveerd in onze getimmerd, en men zei, dat hy het geld
Kerkelyke Vergadering den 17. Feb. van de balken en andere dingen, die ze
in’t Jaar onzes Heere 1688.

o¬ker Heer daar toe bestelde, en waar

ver den Inlander wel hartelyk klaagde,Wat getekent,
zonder nogtans gehoord te werdenop

Coen van BrUssEL, s p. t. Præses. een andere wyze betaalde, als deDia-

Coen vander Slvis, s. p. t. Scriba. kenen gedaan zouden hebben, en daar-
Caspar. DinckKELS, Ouderling. om liet men toe, dat zulk een Man ,

als Præses boven den Praeses der Diake-
en nen de reekeningen teekende, behalvenDeze Kyankbezoekers , Meesters ,

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 Raad zat.

Regeering aangesteld, en als een Krankbe- Ik was van oordeel, dat dit niet lan-
zoeker zyn Ordonnantie op een Schip of ger te dulden was voor de Diakenen, en
ergens na toe krygt , werd die eerst dat wy Predikanten gezamentlyk den
door den Prases, en daar na door den Landvoogd daar over behoorden aan te
Landvoogd en dus op Batavia eerst door spreeken , en dit te stremmen ; dog
de Praeses , en laatst door den Hecr noewel wy alle te zamen anders zeer
Directeur-Generaal van Indien, getee- eendragtig waren, nogtans kon ik geen
kend. van myn Broeders beweegen, om dit te

Het is nogtans onder de Regeering doen.

van de Heer Vander Stel, in het jaar Dit, en andere zaaken , deden my
ver-
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pitein als Prajes, boven dsen Praeses vanverdriet in mynen dienst krygen, weshal-
de Diakenen in hunne Vergadering, zon-ven ik om myne verlossing twee jaar aan
der dat te beletten, zitten, en teekenenden anderen verzogt, inlassende in een van
lictmyne Erieven aan den Heer Opper-Land-

Ik voeg'er hier by , dat ik met mynevoogd van Riebeck , dat ik dit te meer
Medebroederen gezamentlyk dit op dedecde, om dat ik zyn Edelheid geerne
zagtste wyze had zoeken te beletten ;zelf spreeken wilde, over zaaken myn
dog dat ik niemand van haar Eerwaardeampt betreffende , die ik aan de pen
daar toe had konnen bewegen, alzooniet vertrouwen wilde, en die myn ge
haar Eerwaarde voor nog grooter moei-moed bezwaarden.
te vrecsden; en dat dit ten deele de re-Dit schreef ik inde maand Mey 1711,
den was, waarom ik verzogt had na Ba-en diergelyken Brief ook in September
tavia te komen, om te zien; of ik diedaar aan; dog daar in schreef ik alleen.
twee zaaken van daar kon doen herstel-dat ik zyn Edelheid, over zaaken, die
len, en de reden , waarom ik dat nietik aan de pen niet vertrouwen wilde ,
breeder in dien laatsten, en zelfnietal tewenschte te spreeken.
breed in den eersten Brief thoewel daaDaar over quam ik in’t jaar 1712. of
genoeg in bleek , dat ik op zaa-Batavia, en zyn Edelheid, de Heer van
ken van myn ampt doelde) had willenRicheek eischte zeer bars van my een na-
stellen, was alleen, om dat ik veel lieder uitleg van die woorden, zeggende
ver mondeling daar over spreken wilde.my voor af , dat hy begreep , dat de
behalven dat Brieven bewaard werden,Heer Landvoogd aldaar (zoo by gehoord
en dikwils in verkeerde handen komen.had) het niet al te wel met den Inlander

Zyn Edelheid, dit hoorende, veinsdtaanstelde, waarom dat hy vertrouwde, dat
ten uitersten hier over verwonderd tedie Landvoogdy in gevaar was, en dat ik
zyn , zeggende , dat hy, en de Raadenzyn Edelheid dit zeggen wilde.
van Indien, dit anders verstonden, enlk gaf daar op dit zedig antwoord, dat
dat ik 'er zekerlyk ook iet anders doorik my nooit met zaaken van de Regce
verstaan moest, maar dat ik dat nu nietring gemoeid had, en dat die buiten de
wülde; dog dat hy my door den Fiscaallast der Predikanten waren, behalven
dat wel zou doen zeggen.dat ik niet aangesteld was, om op het

Men moet vooraf weten , dat, gelykdoen van een Landvoogd te letten, al-
zyn Edelheid een doodvyand van my,omzoo ik niet weten kon, wat last hy van
de beweegingen over myn Bybel tegenzyn meerder had; en nog veel min,
de overzetting van zyn Swager D. Ley-zeide ik , zou ’t een Predikant voe-
dekkers , even zoo grooten vyand vangen, al deed een Landvoogd nog zoc
den Landvoogd Vander Stel was, en datqualyk, zig in te laten, om over hem
hy dus twee vliegen met eene lap dachtte klagen, vermits daar toe zynen Raad
te slaan, te weten , eerst om ’t verderfgesteld was, en dat ik dierhalven daar
van dien Landvoogd uit te werken, enop nooit gedagt, veel min ’t voornemen
my voor cen verklikker van den Heergehad had , om daar over aan zyn Edel-
Vander Stel bekent te doen staan , omheid te schryven; maar dat ik alleen ge-
dus grond te hebben van hem op mynezien had op twee zeer onordentelyke
getuigenis in de knip te krygen, en zigzaaken, die in Amboina in trein gebragt
aldus aan hem te wreeken ; en aan dewaren, en die de Heer Landvoogc
andere kant, om my daar na den vuilstendulde, daar hy die had behooren te wee-
naam van de wereld , wegens zulk eenren.

daad, te doen krygen, en my dan nogHet eerste, zeide ik, is, dat men te-
als een Man, die zig met de zaaken dergen een besluit, in’t jaar 1708 den 23
Regeering, vlak tegen de beveelen derJanuary Kerkelyk genomen, en by de
Heeren Zeventienen, bemoeide , doorRegeering niet alleen goedgekeurd, maar
den Fiscaal op een goede en vaste grondook van Stoel afgeleezen, en alomme
te doen aanspreeken , en zoo zyn lustbekent gemaakt, dat men geen Lieden,
ook aan my te boeten, al het welke eg-dan die van den Hervormde Godsdienst,
ter geheel buiten zyn Edelheids gissingover kinderen ten Doop zal laten staan,
uitviel.openbaar nu zelf aangaat, en dus gele-

Ik gaf zyn Edelheid op dit zyn voor-gentheid geeft, dat de Gemeente met
stel tot antwoord, dat haar Edelhedenons spotten zal, alzoo men eenen Opper-

koopman daarom hadde afgeweerd, zon- my geroepen hadden , om myne woor

der dat hy over ymand had mogen staan, den uit te leggen. Dat derhalven, ge-
lyk yder een uitlegger van zyn eigenen den volgenden Opperkoopman met
woorden is, ik ook zeggen moest (enzyn eigen Dogter, tegen die Wet aan,
niet zyn Edelheid, ofte haar Edelhe-over iemands kind staan liet.

den) wat ik daar door verstond. Dat ikHet tweede, dat men een Paapze Ka-
nooit
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nooit zulks in myne gedagten gehad, en welgegronde wyze afssoeg, vermits ik na Ter-

door de Heeren Zeventienen niet voormy nooit ook met zaaken van de Regee- nate te
gaan.ring bemoeid had, nog bemoeyen wilde, Ternate, maar voor Amboina, uitdrukke-
Die dat

lyk aangenomen was.en, al viel ’er by anderen nog zoo veel
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
weigerd.dat ik my nooit inlaten zoude, om iets Eerwaarden Kerkenraad had de goedheid

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, vreezen-
nooit daar mede zou willen bekladden, de haar Edelheden daar door te ver-
om 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,

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, ge-
droeg ten eersten van Batavia ook zorg. lyk ik verzogt had, en met die gedag-
dat '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 E-

delheidvan den Doop eenigermaaten, (hoewe niet genegen was derwaards te trekken,
doet denzoo niet, als 't behoorde) hersteld wierd, en nog veel minder om den Heer Vander
Schryver

t geen daar uit ontstond, om dat de Stel te beschuldigen , lieten zy my O door den
Kerkenraad van Batavia ontrent dat stuk Advodie zelve Maandag na de middag, als ik

caat Fis-van den Doop met ons verschilde , en dat in Kerkenraade geweigerd had, door
-aal voorzelf ook Lutheraanen ten Doop staan de Bode van den Raad des Gerechts te

de Raad
liet. gen daags daar aan voor dien Raad dag- van Justi-

Nogtans was men met deze mynen vaarden, om de woorden in myn Brief tie dag¬

vaardenuitleg niet te vreeden, en zyn Edelheid van den 25. September 1711. aan zyn
om een

dreigde my een en andermaal met den Edelheid van Riebeck geschreven, nadernader uit-
Fiscaal, indien ik den Heer Vander Stel uit te leggen. leg van

zynenniecen beklapte. Ik moest het zooverstaan Toen zag ik al duidelyk , waar het
Brief vanhebben, dewyl hy , en alle de Heeren haperde, en wat de reden was, datde
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- geven.te

wat ik daar af wist. Een zeggen , dat delheid van Riebeck door zyn drift tegen
immers in een Heer van die Rang, en my zoo onvoorzigtig geweest was van
van dat verstand, niet behoorde te val- haar Edelheden maar dien Brief alleen,
len, en ’t geen zeer ongegrond was. en niet, gelyk van nooden was, den laat-

Ik betuigde zyn Edelheid nogmaals, sten, en nog een voorigen Brief, dien ik Terwyl
dat ik hem in alle opregtheid de waar- zyn Edelheid in Mey geschreven had zyn Edel¬

heid mynheid gezegt had. Ik voegde 'er by, dat en daar men klaar myne meining uit le-
eene Briefhy kon verzekerd zyn, dat geen Fiscaal, zen kon, voor te houden, en zoo wel
van Meynog Regter in de wereld, my kon doen als de andere te vertoonen. verbor-

zeggen, dat ik nooit gedacht, en daar Ik verscheen dan , door een Procu- gen hield.
ik my nooit mede bemoeid had, en ver- reur, in dien Raad, en zei, dat ik geen
zogt zyn Edelheid het daar by te laten, een woord meer tot nader uitleg van die
alzoo ik nooit iet anders, dan ik zyn E- 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. niets ter wereld meer hier op te berig-
Ik ging daar op na huis, niet konnende ten had : Ik zei, dat 'er nog eene zaak
bedenken , wat de Heeren in die ver- was, die ik haar Edelheden, uit eerbied
keerde gedagten mogt gebragt hebben, voor zyn Edelheid, niet had gezegt,
dat ik in myn Brief politiqus zaaken zou om dat ik altyd gedagt had, dat zyn E-
beoogd hebben. delheid het zoo ver niet zou hebben la-

Ik hoorde niet meer van dien Brief ; ten komen, dat ik zou moeten zeggen,
maar wierd belast als Predikant na Ter- ’t geen zyn Edelheid zeer wel wist, en
nate te gaan, dat ik, gelyk ik bevorens 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 inge-
ik , nu gedwongen door den Regter, bragt, of altoos niet geloochend had,
dit nu voor haar Agtbaarheden zou o- den zelven ontfangen te hebben.
penleggen. Ik zeide dan by geschrifte, Men ontssoeg my daar op aanstonds
dat, zoo ’t zyn Edelheid geliefd had, van verder uitleg hier over te geven
dezen Brief, die ik in Mey des zelven men doemde, by eenparigheid van stem
aars geschreeven had , aan de Heeren men, den Fiscaal zoo wel in myne als

zoo wel, als dien van September, te too- in zyne kosten; dog men eischte van
nen (dat zyn Edelheid had behooren te my, om zyn Edelheid geen verdere deui
doen) dat de Heeren Raaden dan klaar van quaad-spreeken over te laten, dat ik
zouden gezien hebben, niet alleen wat zoude beëedigen, dat ik ook waarlyk
ik ’er mede meende, maar dat ik'er ook op geen politique zaaken gezien had
onmoogelyk door verstaan kon, ’t geen geen ik zeide met een geruste gewisse te
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 voorbeel-
uiterste 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
maar ’t geen haar Edelheden dan 'er on- van goede vrienden , die dit zeiden uit
mogelyk door zouden hebben konnen zyn Edelheids mond te hebben, tegen
verstaan. En dewyl zyn Edelheid die zyn zin, en tegen voorige waarschou-
Brief had agter gehouden, die ik zeer wing, dat hy niets ten mynen laste in
wel wist, door wie zy aan zyn Edelheid die papieren, die men hem gegeven had,
besteld was, en waar van ik een afschrift maar wel veel voorzigtigheid, vond , en
bewaard had , dat ik die derhalven nu niet anders te gemoet zag, dan in de
daar op de tafel van haar Agtbaarheden kosten gedoernd te werden, en die het
nederlei, op dat het dezen Agtbaaren egter belast was, my te moeten dag-
Raad 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 Edelheden
ik my wel eeenigermate daar in met zaa- maakten aan den Raad des Gerechts be-
ken van Regeering, en ook anders dan kend , dat zy over zulken vonnis zeer
wel met zaaken van myn ampt, en dat verwonderd waren, en in ’t toekomen-
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,Brief zagen, stonden zy zeer versteld er niet weer in zyne kosten, en ook in die
ver hoe een Opper-Landvoogd van van zyn Party, maar zoo zoude doc-Indien, die regt en geregtigheid by uit-

men, dat hy maar zyn eigen kosten testek aan allen behoord te handhaven, zoo dragen had.
een onvoorzigtig stuk aan een Predikant De Raad gaf haar Edelheden hier op
doen, en zich zelven, en alle de Hee- zoo my bericht is) weer dit edelmoedig
ren der Hooge Regeering, zoo maar antwoord, dat zy nooit nalaten zouden
wagen, en ten toon stellen durfde, daar zulken vonnis weer te wyzen, als hen
hy by zig zelven immers wel wist en zoo klaar bleek, als hen nu gebleekenvaststellen 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 teben.

quellen, en dat het niet billyk was, datMen gaf den Fiscaal een afschrift van een Man, die geen schuld had, en ver-
dien Brief, en hy ging die den Heer van ongelykt wierd, nog kosten dragen zou.Riebeck in de Vergadering van haar E- lk wil wel bekennen, dat ik, weten-
delheden toonen; dog zyn Edelheid, de, dat ik cen goede zaak had, voor zoo
die dit niet verwagt had, had de stout- verre gerust, en in myn gemoed verze-heid niet van te durven loochenen, dat kerd was, dat ik het, zoo my regtge-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
dat ik zyn Edelheid dat zoo wel , en weten, de voornaamste van gantsch In-zoo klaar, zou hebben konnen bewy- diën, ik (schoon onschuldig 'er inbe
zen , dat loochenen daar niet veel aan draaid zynde) te doen, en hoe ik diegeholpen zou hebben. alle nu, schoon zoo onnoozel zynde,te-Dierhalven quam de Fiscaal, de Heer gen had, zoo vreesde ik, op zyn best
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ge, niet te weten, dat ik zyn Edelheidgenomen, schoon ik het al won, daar-
ooit ergens in de allerminste reden vanom ten minsten myne kosten te zullen
misnoegen heb gegeven, ten ware daar me-moeten dragen, om dat ik niet denken
de, dat ik alleen myne Overzetting des By-kon, dat de Raad des Gerichtes , we
bels met alle magt, en bescheidenheidtende dat dit vonnis vlak tegen haar E-

voort gezet, hoewel ik altyd zyn Swa-delheden zelfs was, en dat die kosten
ger, de Heer Leidekker, zedig, en zeer(gelyk geschied is) uit Compagnies Caf-
omzigtig behandeld, en met lof van zynsa weer zouden moeten betaald werden,

Eerwaarde daar over geschreven hebbe.het vonnis zoo zou hebben durven uit-

Zyn Edelheid leefde niet lang ’er na, maarspreeken ; dog de tyd heeft het zoo,
schreef egter zeer bitter over my na ’ttot verbaazing van alle, die toen op Ba
Vaderland, en men heeft (zoo ik geloo-tavia waren, geleerd. Zy preezen ’t ook
ve) de goedheid voor zyn Edelheid ge-alle, waren over my verblyd, mispree-
had, van zyn Edelheid te gelooven, enzen zeer het onvoorzigtig doen van de

my noit, dan eens vrugteloos, te hooren,Heer van Riebeck, en een van zyn Ne
maar om my zeer onbillyk te handelen,ven was de eerste, die my deze blyde
en (mogelyk daarom , om dat de Edeletyding met veel verheuging quam me-
Compagnie door zyn toedoen die dubbelededeelen, voegende daar by, dat zeker

kosten van den Fiscaal dragen moest, dieHeer zyn Edelheid, daags voor de uit-
zyn Edelheid zelf had behooren te dra-spraak van ’t vonnis, geraden had, het
gen) twec kisten van my aan te houden,dog daar by te laten , alzoo het zeer
dat ik geenzins verdiend heb, maar welwaarschynelyk was , dat zyn Edelheid

dat, dat de Heeren myn regt, en ook dathet verliezen , en ik zegenpraalen zou-
van haar Edelheden door zyn Edelheidde. Dog zyn Edelheid, die in alles on
gekreukt, hadden gelieven te handhaven.verzettelyk was, en daar eere in stelde,

Dit heeft my wel eenigzins buitenvan zyn hoofd te volgen , was ’t ook
myn bestek van Amboina vervoerd, doghier in; maar heeft daar mede voor de

het was my onmogelyk, om van eenegeheele wereld betoond , wat voor een
zaak, die Kerkelyk was, te spreeken, ofHeer hy was, my iets doende , dat ik

ik moest te gelyk van dat gene, dat daarnooit aan hem verdiend heb, of dat in
toe betrekking had, en ’er ook aan vastde gedagten van een braaf Heer (ik zwy-
was, mede handelen, alzoo ik mynenge van een Opper-Landvoogd van In-

-
Lezer anders te verre , en na Bataviadien) ook nooit behoorde op te komen,
zou hebben moeten wyzen, om die zaa-en waar over ik den bescheiden Lezer

ken tegen malkanderen te vergelyken,verder zelf oordeelen laat, of het een

en na te zien, daar ze door my hier met denHeer van die rang voegde, om een cer-
anderen geheel en al in haren zamenhanglyk Predikant tot een verklikker van zyn
afgehandeld, en zoo kort, als ’t ons mo-Landvoogd te maken, en dat zelfs tegen
gelyk was, voorgedragen zyn.zyn beter weten aan, met een verkeerde

Na dat wy nu ’t voornaamste, denuitleg aan myne woorden te geven, en
Godsdienst, en ’t Kerkelyke in Amboinadan nog andere , door ’t vertoonen

rakende , aangemerkt hebben, hebbenvan mynen eenen Brief, en door ’t agter-
wy noodig geagt hier by deze navolgen-houden van den anderen , te willen doen
de Lysten te voegen :gelooven , dat ik 'er niet anders door

Te weten, een Lyst van de Heerenverstaan kon, dan ’t gene zyn Edelheid,
Predikanten , die op Amboina van denen de andere Heeren ook , door zyne
beginne af, tot in’t jaar 1722., zyn ge-misseiding, daar door verstonden, niet te-
weest.genstaande hy in zyn herte wel beter wist.

Een Lyst der Predikanten, die op dedat ik daar aan onschuldig was, behalven
Eilanden Honimoa, en ook van die opdat ook myn geheel verderf van zoo een
Oma, gelegen hebben.zaak, als zy my tegengevallen had, af-

Nog een Lyst van de Predikanten, zoohing. Ook past het zoo een Heer iim-
als zy alle jaar zyn by een geweest, ommers niet een Brief, door my aan zynE-
daar uit te konnen zien , hoe klein dedelheid alleen voor hem, en in ’t byzon-
meesten tyd, het getal der Arbeiders inder geschreven, aan anderen, en veel

dien grooten oegst geweest is.min in een Vergadering, en dat nog
Alzoo nu de Kerkenraad van ouds hermet zoo quaaden toeleg, te toonen. Een

uit Predikanten, Ouderlingen en Diazaaak , die geen opregt Hollander (ten
kenen bestond, zoo hebben wy niet on-waare hy zoo een Brief ten goede, of in
gevoeglyk geagt de Lysten der twee laat-een noodig voorval wilde gebruiken) ge-
sten hier by te voegen; waar nevens wywoon is te doen.

met een letter nog te zeggen hadden ,De Heere vergelde zyn Edelheid dit
dat de Diakenen in’t jaar 1690. den 11.nooit, maar vergeve het zyn Edelheid

April door den Heer Landroogd de Haa-genadelyk; schoon ik opregtelyk betui-
onS 2
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nenten, in Amboina gemaakt. En ver-en den Raad van ons gescheiden, en als
mits de Commissarissen Politicq mede in

een Vergadering op zig zelven gesteld
die Vergadering zitten, hebben wy 'erzyn, gelyk zy den 19. Juli daar aan ook
mede een Lyst van hen, zoo verre wyafscheid van ons genomen hebben. die bekomen konden, en eindelyk nogWy hebben hier ook een Lyst van de
een Lyst van de Krankbezoekers , by-by reckening jaarlyks-geblekene midde-
gevoegd; waar mede wy dit Kerkelyke.len der Armen, om te doen zien, dat
en de zaaken, den Godsdienst raakende,die het daar redelyk wel stellen konnen.
besluiten.Gelyk mede een Lyst van de Propo¬

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.

totvanLYST der Ambonse Predikanten
1656 1656 obiitPetrus Ongenaer ooit vanin ’t gemeen, die
1656 1656Fredericus Abbema

het jaar 1615. tot het jaar 1722.
1656 1656Joannes a Warmeloo

geweest zyn. uitquam hier weer
1658 1662Banda

van tot
1662 stierfofn

Macasser.1615 1625Aspar Wiltens
16571658Daniel Brouwerius1618 1622Seb. Dankaarts

16581657Joannes Burum1622 1622 obiitAdriaan Jakobs-
16591661Idemzoon Hulsebos.
1658 1659Joannes Brougbron1623 1625Jak. Antoniszoon Dub-

vertrok 1660
beldryk.

16631658Josias Spiljardus1625 1626Rogier Henrikszoon, of
1658 obiitJan vander Weeook Rogerius genaamd.

1660obiit1660Cornelius Jansonius1625 1633 obiitJan du Praat
1661 1663 obiitCornelius WalrantWouter Melchiorszoon 1626 1632
1661 1674Francois CaronVitriarius

16671662Joannes Sweerdius1631 1634 obiitHelmichius Helmichii
1662 1664Goder van Akendam1632 1634Joannes Theod. Heem-
1664 1668Simon de Buckstede

1668 1670Cornelius Pais1633 1638Justus Henrnius
1669 1669obiitSimon de Buck1634 1636Jakobus Vertrecht
1669 1675Jakobus Montanus16371635Marinns Gideonszoon
1670 1675 obiitIsaak Huismanvan den Houten

ern. Kerk-Visite.op de T1636 1637Jan Janszoon Priserius
1670 1671obiitCornelius Rouwenius.1636 1642Danicl Sonneveld

1670 1670obiitHubertus de Jager1639 1641Jan Janszoon Priserius
1672 1676Albertus Struys1641 1641Jan Janszoon Brund

afgezet.Deed 2. Springtogten, en 1642 1650obiit
1673 is op deNoach Gerardiwas weer hier.
en Amboina o-reize tusschen Batavia1642 1643Joh. Claaszoon Bakus

verleden na den 20.February1643 1646Henrik Pontkasen
Gualterus Peregrinus 1673 16801646 1651Joannes Pontanus

1676obiit1674Petrus Durant1650 1653Henrik Hartong
1677 obiit1675Andreas Eldercampius1651 1652Petrus Appeldoorn
1678obiit1676Joannes Bartholomeus al1652 1656obiitPhilippus de Vriese

Englisch1652 1054Daniel Brouwerius
1676 1676obiitJakobus van Belle1653 1655Jakobus Rogerius
1677 1683Jakobus Vosmaar1654 1658obiitRemetus Ringius. In’t
1677 1679Cornelius de LeeuwJa¬jaar 1650. den 13.
1677 1677Zacharias Caheingnuari uitgekomen. ENt.
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laten volgen , dog om geen twee lystenvan 1ot
byna van een en ’t zelve te geven, zeg-1678 1678Cornelius van der Sluys
gen wy alleen, dat deze aan het Hoofd-1680 1680Zacharias Caheing
Kasteel Victoria als vaste Predikanten ge-1681 1684Alexander Carpius
legen hebben, uitgenomen de volgende,1681 1682 obiitCarolus Vonk

die op Honimoa, en op Oma geplaatst zyn.1681 1682Isaac Hellenius
1682 1684Mattheus Hek
1682 1684 obiitRombertus de Vos LYST der Predikanten, op Ho-
1684 1690Cornelius van der Sluys nimoa gelegen hebbende.
1684 1684obijtHenricus Schoonebeek

1684 1685 obiitPetrus Dix a
van 1ot

1686 1687Francois Valentyn Ogier Henriks 1625 1626
1688 1694na Banda dog quam weer RJullus Heurmius 1633
1687 1691 obiitCornelius van Brusse
1689 1698Petrus van der Vorm van tot
1690 1691Nicolaus Hodenpyl Jan Jansz. Brund 1647 1649

1691 1692Henrik Willem Gordon 1650 1650 obiit
Andreas Lamb. Loderus 1691 1692 Philippus de Vriese 1655 1656obiit
Joannes Stampioen 1692 1693 Joanncs Brougbron 1659 1659

1692 1694Abrahamus Feilingius Cornelius Jansonius 1660 1660obiit
Herm. Colde de Horn 1693 1702 Cornelius Walrant 1661 1663 obiit

6930Petrus Bierman 1692 na Joann van den Sweerden1664 1665
1699 1702Banda , quami weer Jacobus Montanus 1669 1671

1703 obiitChristian. Fred. Nucella 1694 Albertus Struys 1672 1672
16981694Nicolaus Hodenpyl Gualterus Percgrinus 1673 1676

1699 1706 obiitquam weer Joannes ab Englisch 1677 1078obiit
1694 1694obiitCornelius Couterier Cornelius de Leeuw 16781679
1696 1700Ludovicus de Mey Iaac Hellenius 1681 1682

Thomas van Simey 1701 1701 obiit 1682Rombertus de Vos 1684 obiit
Dirk Maartens 1701 1709 Petrus van der Vorm 1690 1693
Christianus Poleman 17021711 Abrahamus Feylingius 1693 1694
Abrahamus Parent 1702 1715 1697Nicolaus Hodenpyl 1694
Abrahamus Witzonius 1702 1702 obiit Christ. Fred. Nucella 167, 1701

Jacobus van der Vorm 17081703 Dirk Maartens 1701 1704
1708 obiitWilheimus Spandauw 1704 Abrahamus Parent 1704 1706

170¬Francois Valentyn 1712 Dirk Maartens. 17061709
1709Arnoldus Brants 1718

Nicolaus Groenewout 1715 LYST van de1712 Predikanten op
Antonius van Brummen 17161715 Oma geplaatst.
Carolus Georg. Serruus 1715

Engelb. Cornel. Ninaber van 1011716 1723
Adolf van der Win Oder van Akendam1716 1722 1662 1664
Jacobus Renet UCorn. Rouwenius 1670 1670obiit1718

Joannes Wenting Jacobus Montanus1721 1671 1672

Albertus StruysPhilippus Capelle 1721 1672 1672
doe weer vanPaulus Taats 1722 1674 1676

Cornelius van der SluysN. Nicolai. 1675 16781723
Cornelius van Brussel 1691 1691 obiit

Nu zouden wy hier op wel een byzon- Herm. Colde de Horn 1694 1697
dere lyst van die Predikanten, die aan ’t Ludovicus de Mey. 1697 1700obiit
Hoofd-Kasteel Victoria gelegen hebben,

OUDERLINGEN. DIAKENEN.

In’t jaar 1648.
Domingus de Lima.

In’t jaar 1656. In’t jaar 1656.
Henrik Wynantszoon, Georgius Everhardus Rumphius,
Domingus Parera. Steven Frederikssoon.

In’t jaar 1657. In’t jaar 1657.
De zelve. De zelve

In’t jaar 1658 tot 1660. In’t jaar 1658 tot 1660.
Henrik Wynantssoon, Pieter de Graaf,

Ba- S 3 Ja¬

Als ook
van de

Predi

kanten op

Oma ge-
plaatst.

Lyst der
Predi-

kanten,

op Honi¬

moa gele-

gen heb-

bende.
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Barent Janssoon, Borger Kapitein, Jacob Pelle.
Thomas Rodrigos.
Jan Calamina.

In’t jaar 1660. tot 1662. in Sept. In’t jaar 1660.
De zelve. Pieter de Graaf, tot den 3. Maart.

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.

Jan Calamina. Joannes de Cater, den 8. Aug.
In’t jaar 1662. den 28. Maart.

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. Jacob Creuger.
Daniel van den Bolk, tot den 4. Juni, en

toen vervangen door

Adriaan van Lier, Winkelier, dog, alzoo
Politicq Lid was, vrygekeurd, en op Honi-
moa, 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. Jacob Creuger, tot den 20. Juli 1666.
Jan Camerik, den 26. Mey al. Warnerus Nys, Procureur. Dog vertrok
Thomas Rodrigos. dit jaar in Juli, vervangen door
Jan Calamina, den 2. Sept. voor goede Adriaan de Wit.

diensten bedankt, en vervangen door
Don Salvador Janssoon, Pati van Halong.

In’t jaar 1666. den 25. Aug. Van ’t jaar 1666. tot 1668.
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.

In ’t jaar 1671. In’t jaar 1671.De zelve.
Jacob de Jong, tot den 8. Aug.Henrik Dam.

Jan Poveret.
Joannen
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Joannes Moris, van den 8. AugEn op Honimoa in Pati Mole ’s plaats ,

Adriaan Malaroeroc , Mr. Titaway.
In’t jaar 1672.In’t jaar 1672.

Jan Poveret, tot Juli.Pieter de Cok, vertrok na Batavia.
Joannes Moris,Hendrik Dame.
Thomas van Hommeren , den 5. Juli inJan Poveret, in Cok ’s plaats.

Poveret ’s plaats.Thomas Rodrigos.
Don Salvador Janssoon.

Op Oma, den 2. Dec. Paulo Hhoekom

van Oma, en Francisco Mole ontslagen.
In’t jaar 1673.In’t jaar 1673. in Feb.

Joannes Moris.Henrik Dame, vervangen den 14. Juni door
Thomas van Hommeren, vervangen doorJan de Ruyter.
Joannes van Beusecom, van den 14. Juni.Jan Poveret, den 14. Feb. vervangen door

Jan Camerik.

Thomas Rodrigos.
Don Salvador Janssoon.

Op Honimoa den 20. Juni Corn. Pietersz.

In’t jaar 1674In’t jaar 1674. den 18. Sept.
Joannes van Beusecom, tot Juli, vervan-Jan Camerik.

gen doorJan de Ruyter, al in Juni 1673
Henrik Leydelker, den 10. Juli.Thomas Rodrigos, tot zyn dood 10e.
Rogier van Houten.Don Salvador Janssoon , den 25. Juni

ontslagen.
Jeremias Rodrigos, verving hem.

In’t jaar 1675. tot 1676.In’t jaar 1675. in Jan
De zelveJan Camerik, ontslagen.

Jan de Ruyter.
Nicolaas Snyders, in Camcrik’s plaats.

In’t jaar 1676. en 1677.In’t jaar 1676.
Isaac van Thye, tot den 9. Juni 1677.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 Cay-
bobo 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. den 12. Juni.In’t jaar 1679. in Feb.
Caspar Dinkels.Jan de Ruyter, en Nicolaas Snyders, den
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 ’tIn ’t
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In’t jaar 1682.In’t jaar 1682.
De zelve.Caspar Dinkels.

Nicolaas Snyders.
In ’t jaar 1683.In ’t jaar 1683.

Jochem Engel.Caspar Dinkels.
aaJan de Ruyter.

Domingos Queljo.
David de Fretis.

In’t jaar 1684.In’t jaar 1684.
De zelve.De zelve.

Den 14. Juni op Honimoa gekoren
Anthoni Mayassan, Radja Oelat.

En ging de voorige af.
In’t jaar 1685. en 1686. den 14. Feb. In’t jaar 1685. en 1686.

Adriaan Boekchout.Henrik Leidekker.

Louis Mignon. Ambrosius Spelt.
De zelve Inlanders.

In’t jaar 1687. den 20. Aug. In’t jaar 1667.
Jan de Ruyter. Jan Hanssoon Dij
Louis Mignon, dog vervangen dit zelve Dirk Rauscher.

jaar door
Caspar Dinkels.
De zelve Inlanders.

Op Oma den 5. Pati, Salvador Janssoon.
In’t jaar 1688. In’t jaar 1688.

Dirk Rauscher.Caspar Dinkels, den 1. Juli vertrokken.
Jan de Ruyter. Adriaan ’t Hoofd.
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. 1690 den 11. Aprll op haar zelven gesteld.Dirk Rauscher. Pieter van der Poort.

II. AprilHenrik Leydekker. Paulus de Brievings.
David de Fretis. gekoren-Jac. Castanha, Orangkaya Hative
Don Salvador. Hans Groo.

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. Pieter Hoogeboom.
Don Salvador. 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. In’t jaar 1693.Ambrosius Spelt. Andries Nyendaal.

Bartholomeus Coek, den 24. Aug. Hendrik de Wind.
Domingos Latoemeten. Mattheus Hehoewat , Hoofd van Tawini.
Domingos Uspessi. Adriaan Kakelaar.

In’t jaar 1694. in Aug verkiez. In’t jaar 1694.den 13. Aug.Bartholomeus Coek, vertrok den 1. Juni doe Joannes van Brakel.
Lodewyk van Barthem, vervangen na den Henrik van den Berg.

29. October door Paulus de Brievings. Adriaan Kakelaar.
Frans Colyn. Mattheus Hehoewat.

Bern-
In 't
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Bernhardus de Silva.

Domingos Uspessi.
In’t jaar 1695. In’t jaar 1695 den 17. Aug.

Henr. de Wind, in de plaats van Brievings Abraham Pieterssoon.
Frans Colyn. Zacharias Bintang.
Caspar Lopis, Pati van Seylale. Joannes van Brakel.
Bernhardus de Silva. Henrik van den Berg

In’t jaar 1696. den 14. Aug. In’t jaar 1696. den 14. Aug.
Ambrosius Spelt. Huybert de Vlieg.
Henrik de Wind. Ide Haneveld.

David de Fretis, Orangkaya van Ema. Abraham Pieterssoon.
Caspar Lopis. Zacharias Bintang.

In’t jaar 1697. In’t jaar 1697. den 15. Aug:
Bartholomeus Cok. David Eversdyk.
Ambrosius Spelt. facob de Roy.
David de Fretis Huybert de Vlieg.
Domingus Queljo, Radja Kilang. Ide Haneveld.

In’t jaar 1698. den 6. Aug. In’t jaar 1698.
Adriaan Kakelaar. Frederik Twyssel.
Bartholomeus Cok. Abraham Patras
Zacharias Bintang. David Eversdyk.
Domingus Queljo. Jacob de Roy.

In’t jaar 1699. den 5. Aug. In’t jaar 1699. den 5. Aug.
Hans Metsser. Abraham Pieterssoon Meerman.
Adriaan Kakelaar. Fredrik Twyssel.
Pedro Lekehenila, Pati van Halong. Abraham Patras.
Zacharias Bintang. Hans Waas.

In’t jaar 1700. den 4. Aug. In’t jaar 1700. den 4. Aug.
Hans Groo. Pieter Caddel.
Hans Metsler Gerrit Westhoven.
Pedro Lekehenila. Abraham Pieterssoon.
Bernhardus de Silva, Radja Soya. Hans Waas.
Majassan en Kaybatoe nog op Honimoa en

Noessalaoet.

In’t jaar 1701. den 3. Aug. In’t jaar 1701. den 3. Aug.
Huybert de Vlieg. 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. Everhardus Hidding.
Domingus Queljo. Joannes Michault.
Isaac Ferdinandus, Orangkay van Latoe- 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. In’t jaar 1703. den 8. Aug.
Hans Metsler. Willem du Rieu, tot den 10. December.
David Eversdyk. Everhardus Hidding.
Mattheus de Fretis. Joannes Michault.
Isaac Ferdinandus. Frederik Twyssel, van den 10. December.

Hans Waas.
In’t jaar 1704. den 4. Aug. In’t jaar 1704. den 4. Dec.

De zelve. De zelve.
Dog Antoni Mayassan den 25. Febr. o-
verleden 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.
III. DeeL. In T In

145
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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. Aug. In’t jaar 1706. den 20. Jan.

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. Jan. In’t jaar 1707. den 19. Januari.
Hans jacob Wirth. Jan Louis Munniks.
Joannes Michault. Matthys van Groeneveld.

Jacob Castanha. Henrik van Hoogstraten.
Mattheus de Fretis Joannes de Silva.

Op Noessalaoct
Cornelis Roey Pati, Pati Abobo.

Op Oma
Salvadoor Ferdinandus, Radja Harocko.

In’t jaar 1708. den 28. Maart. In’t jaar 1708 den 22. Maart.
Abraham Pieterssoon.

Henrik van Hoogstraten.Mattlys Groeneveld.
Cornelis Janssoon Mars.

Mattheus de Fretis, Orangkay van Omia Pieter van den Hove.
Christoffel Lukassoon, Pati van Soya. Ficter Lopis, Orangkaya van Hatale.Antoni Latoepessi, Paii Ihamahoe.

In’t jaar 1709. den 12. Febr. In’t jaar 1709. den 12. T’ebr.Matthys van Groeneveld.
Cornelis Janssoon Mars.

Abraham Pieterssoon.
Pieter van den Hoven.

Christoffel Lukassoon.
Rlaas Simonssoon Hack.Henrik Gomis.
Pieter Lopis.Op Oma

Mattheus Hatalabessi, Pati Hoelalihoe.
Op Noessalaoet

Jonas Tapirisa, Pati Abobo.
In’t jaar 1710. den 12. Febr. In’t jaar 1710.Jan Louis Munniks.

Klaas Simonssoon Haak.Joannes Michault.
Lodewyk Renessc.Picter Lopis.
Jacob Boon.

Henrik Gomis.
Hans Waas.

Op Honimoa,
Hans Latoekari, Radja Oelat.

In’t jaar 1711. In ’t jaar 1711.Jan Louis Munniks. Klaas Simonssoon Haak, bleef op verzoek
Joannes Michault.

der Diakenen, en des Kerkenraads.Pieter Lopis Lodewyk van Renessc.
Joannes de Silva. Jacob Boon.

Op Noessalaoet.
Hans Waas.Hermannus Telapoeti, Radja Titaway.

Op Oma.
Michiel Soparana, Radja Samet.

In’t jaar 1712. In’t jaar 1712.Cornelis Janssoon Mars. Henrik 't Hoofd.
Klaas Simonssoon Haak. Bartholomeus Leydekker, tot Nov. 1713.
Joannes de Silva. Ipert Wouterssoon van Maarhuysen.Hans Waas. Joris Waas.

Op Honimoa.
Adriaan Paoeta, Pati van Tijouw.

DIA-
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maal geproponeerd, en, zoo men hem Amboin-
liever tot het Predik-ampt gevorderd gemaakt.DIAKENT S-Middelen van den Ar-
had, zou hy mogelyk nooit tot zulkenmen in Amboina.
deerlyk einde, van gevierendeeld te wer-

den (gelyk wy elders bevorens aanhaal-In ’t jaar Ryksd.

den) gekomen hebben.O1768 361660, in Maart
131660, den 13. Sept. 1870 O

In’t jaar 1654.O2919001661, in Sept.
8 O1912in April.1662, Joannes van der Wec, Proponent alhier,

1512 O24in Aug.1663,
komt ook in ’t jaar 1658. den 24. Juni158¬ C371665, in Maart.
dus trouwende, voor.

c1666, den 2. April. 1971 18

In’t jaar 1665.Ontf: Ryksd. 1014 17 0
O630 36Uitgave Joannes de Graaf den 13. April (rol-

gens bekomen verlof van Batavia van
2538 C41667, in Juni. haar Edelheden) ondervraagd, en met
3992 O1670, den 5 Sept. 5 eenpaarig genoegen als Candidatus Theo¬
4447 30O1671, den 31. Aug. logie door D. vau Sweerden aangenomen,

OO47481672, den 9. Juli om weckelyks te proponeeren , welk
5265 c1673, den 5. Juli. Examen in ’t bywezen van D. D. de

10655831674, in Jan. Buck, en Caron, mitsgaders van de Ou-
O97221676, den 4. Aug. derlingen, en Diakenen, Wittecam, Ca-

2104131677, den 3. Maart. merik, Thomas Rodrigos, Salvadoor Jans¬
11281 O1678, den 6. Juli. soon, Creuger en Wernerus Nys geschied,
II1201679, den 20. Sept waar op toen door hem ook een verzoek
1150¬1680,den 4. Sept. op den 1. Augusty gedaan is, ten einde

O12080 421681 men na Batavia om zyne verdere bevor-
3613639den 15. Maart1685, dering schryven wilde, ’t geen hem ook

117171687 den 10. Sept. is toegestaan. Hy vertrok in January11936 351688. den 3. Sept. 1666. als Proponent na Banda, en komt
3011762den 29. Octob.1689, in November des zelven jaars al als o-

C13299 391691, in Octob. verleden, voor.

C13703 31den 19. Aug1692,
13926den 17. Sept.1693, In’t jaar 1671.

O145381694, den 15. Sept. 24

c150961695, den 10. Octob. Stonden de Heeren Zeventienen aan
L O152221696, den 24. Scpt de Indische Kerken het maken van Pro-

1697, den 16. Octob. 14429 3 ponenten, en Predikanten, toe.
146521698, 23den 18. Sept.
14672 O1699, den 10. Sept. In’t jaar 1674.

C321700, 14524den 15. Sept.

35411701. 36 Cornelius van der Sluys wierd den 10.

37021702, den 7. Scpt. O5 Juli dezes jaars Proponent gemaakt. Hy
13927 C1703, den 10. Sept. wierd (na goedkeuring der Regeering

van zyn Examen) door D. Struys onder-tot

8 O141891705, den 28. Feb. vraagd, is cenparig zeer loffelyk in zyn
1707, den 28. dito. 46 O14031 antwoorden bevonden, weerdig gekeurd,

13878 O1708, den 9. May. 46 en kreeg den 27. Augusti zitplaats met
O134261709, den 30. Feb. een raadgevende stem; dog met verplig-39

C1710, den 30. dito. 12825 ting van, als de Vergadering dat begeer-4

C1711, den 30. dito. de, op te staan. Hy verzogt den 11.12232 34

Juni in’t jaar 1675 alle Zondag te pre-1712, den 30. dito. C743 22

diken, ’t geen van den Heer Landvoogd,
alleen voor de Zoldaaten in ’t KasteelPROPONENTEN
toegestaan is. Hy wierd door zyn Ed.
na Haroeko geschikt, gelyk dat ook by

In Amboina gemaakt. den Kerkenraad zoo goedgevonden is
Hy, en D. Caheyng, zyn den 16. Jan-

1676. na de Diakenen geplaatst. MenIn’t jaar 1653.
vond goed hem den 21. Januari, en in

rIAn Païs , een Inlander, heeft, eer hy November des zelven jaars, op CamarienPropo¬

nenten in 9 Hhoekom van Hative wierd, menig- te leggen. Den 17. Juni verzogt hy
voor¬T2
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voorschryvens na Batavia, en quam in 't

POLITIQUEjaar 1677, na den 3. Mey weer aan ’t
Kasteel, hebbende zedert zyne verplaat-
zing van Camarien in ’t laatste des voori- COMMISSARISSEN.
gen 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 vervanger
A was van Kapitein Paulus Andries-In’t jaar 1675.

zoon Visscher.
In’t jaar 1661.Zacharias Kabeyng, den 12. Februari

Antoni Hurdt, Koopman.als Krankbezoeker hier in Vergadering
In ’t jaar 1662. den 13 Sept. intredeverscheenen zynde , wierd bevonden by

tot 1666zyn Examen, op den 10. Juni voorge
Maximiliaan de Jongvallen , in de kennisse zoo der H. God-

In’t jaar 1666 den 14. Juni.geleerdheid, als van de Hebreeuwsche en
Griekze Taalen, zeer ervaaren te zyn, in Georgius Everhardus Rumphius.
zoo verre dat zynen Examinator, en al- In ’t jaar 1667. den 9. Maart.

Antoni Hurdt.le de verdere toehoorders, daar in een-
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.
de reden den 12. Juni vraagde; en Willem van Zyll.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 vertrok.

maken, voor zoo verre dat tegen de A- Gerard van de Voorde.
cta Synodalia streed. 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 vertrek, terwyl van Vliet Gezag-in

de ordres der Heeren Zeventienen, in 't hebber was: tot December.

jaar 1671. over dit stuk ons bekend saac van Thye, Hoofd tot Hilage
maakt, te volgen. 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 Willem Basting.
den 7. Maart 1677. Wanneer tot Pre In’t jaar 1687. den 10. Juli tot 6. Feb.
dikant, by een Examen, alwaar ook de 1691, dat stierf.
Heer Landvoogd, en zyn Raad, mits¬ Henrik Crudop.
gaders de Heer Landvoogd van Ternate. In’t jaar 1691. den 28. Feb. tot Mai
en D. Burum tegenwoordig was, gevor- 1692. dog is den Fiscaal de Boco
derd, en den 15. dito zoo na Ternate ge er den 14. Dec. eens geweest.
zonden. Joannes Moris.

In’t jaar 1692. den 21. Mai, tot Juni
In’t jaar 1677. 1694. dat vertrok.

Mattheus Schenkenberg
Joannes Christoffel Stevens, den 23. Ju- In’t jaar 1695. den 18. April tot

ni met eenpaarig genoegen ondervraage Juli 1696.
en zeer bequaam bevonden zynde, is ten Cornelis Stul.
eersten als Proponent na Banda gezon- In’t jaar 1696. den 14. Juli, terwyl
den, na dat hy, even als de twee voori- de 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

Politique
Commif-
sarissen.
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In’t jaar 1665.In ’t jaar 1701, den 24. Maart tot den

De Graaf werd Proponent den 1. April.25. Febr. 1700. dat door haar Ed.

Michiel Jacobssoon, komt met d’UlyssesEd., als ongedoopt zynde, af-
aan t Kasteel.gezet is.

Michiel Maartenssoon.Salomon Storm.

Jacob Antonissoon , op Oma gelegd vanIn’t jaar 1709. den 18. Maart tot 1711.
het Kasteel.den 16. Dec. dat op zyn verzoek

In’t jaar 1666.afging
Michiel de Geus, aan ’t Kasteel.Picter Nuyts.

In’t jaar 1667. den 9. Maart.In’t jaar 1710. den 16. Dec.
Jacob Seyts, op Oma gelega; dog in Oct.Joannes Philippus Sipman.

in 't Ziekenhuis Schaftmeester.In’t jaar 1712.
Jeremias Swilcker, van Delft, op Honimoa.Jacob Bottendorp, tot 1715.
Jacob Antonissoon, op Manipa.In’t jaar 1715.

Den 9. Maayt zegt de politique Commis¬1715. tot 1719. datPieter Gabry ,
saris Hurdt den Kerkenraad aan, dat deGouverneur van Banda wierd.

1. op Oma, de 2. op Honimoa, en deRochus Hollaar.
3 op Manipa zou geplaaist werden.

Adriaan Verstceg, op Noessalaoet, dog inKRANKBEZOEKERS
October op Oma; en Swikker op Noes-
salooet.In Amboina.

Michiel de Geus, in October aan ’t Ka-
steel nog.In’t jaar 1659. den 6. Maart, en den

In’t jaar 1668, den 15. Maart.
16. Mai. Nicolaas Pauro, op’t schip Pegu, toen in

Amhon leggende.TAn Janssoon, al overleden den 9. Feb.Krankbe¬
zockers , Jacob Pelle. Adriaan Versteeg, op Caybebo27. Maart.
in Am- Willem Charles. Michiel de Geus, in Juli op Oma. Dog
boina.

kort 'er aan weer aan ’t Kasteel, alzooIn’t jaar 1660. den 19. Maart.
Jacob Scyts in Juli of Aug. stierf.Jacob Pelle.

Pieter de Graaf. Jeremias Swikker, nog op Honimoa.
In’t jaar 1669. den 11. Feb.In’t jaar 1661. den 16. Maart.

Jan Janssoon van den Weerde, geordon-Jacob Pelle.

neerd op Honimoa den 5. Maart.Tiberius Pelletier, bleef bier tot 1663.
Jeremias Swikker , op Oma. Dito invertrok na Batavia, lag in t Gasphuis

Maart aan ’t Rasteel.als Krankbezoeker.

Pieter Sadclaar , den 19. Maart gekomen.Daniel Nieuwkerke , van Alkmaar.

Werd gelegt op Honimoa.In’t jaar 1662. den 21. Maart.

Martinus van der Werve, dito op Mani-Arnold Bertrand, aan ’t Kasteel, den 12.
pa gelegd.December vierd by Schoolmeester der

Michiel de Geus, aan ’t Kasteel.weer op nieuw ingestelde Duitze School.

In’t jaar 1670.Joannes de Graaf. Idem, na Noessalaoet
De zelve, en quam den 11. Maartgeplaatst. En verzogten deze twee bare
Joannes Barsclaar enverdere bevordering
Swikker op Honimoa.Matthys Janssoon van Dort, op de Wal-

In’t jaar 1671.visch, komt den 4. April aan Land.
De zelve, en den 25. F’ebruariIn’t jaar 1663. en 1664.

Westrum, met ’t schip Batavia.Bertrand.

Michiel de Geus, aan ’t Kasteel nog.Joannes de Graaf.

In’t jaar 1672.Jacob Antonissoon.

Joannes van der Weerde, stierf in Febr.In ’t jaar 1664. den 2. Januari verzoekt

de Graaf weer zyne bevordering ; en op Honimoa.
Michiel de Geus vertrok.wierd hem een Text gegeven om na vyf
Pieter Sadelaar, aan ’t kasteel , schoonof zes wecken te proponeeren. Hy ver-

Swikker ouder in dienst was.zogt, als Proponent op Noessalaoet
Jeremias Swilker, nog op Oma, en ookeven gelyk bevoorens D. Joann. van der

op Honimoa.Wce, geplaatst te werden. In Maari
Huibert Spiegel , op Hatoeana gelegd (enwierd hem tyd gesteld, om voor de Ver-

uit Ternate gekomengadering te prediken ; dog in September
Martinus van der Werve, nog op Manipa.quamen klagien over hem, dat by op

Noessalaoet op eigen gezag predikte, hy Isaak van den Cruyce.
loochende dit, en bewees het met Sweer- In’t jaar 1673. den 14. Febr

Pieter Ulrich, op Honimoa gelegd, en kortdii getuigenis; en kreeg daar op weer een
Text Cor. Ve 2L. er aan op Noessalaoet.

Mar-
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Pieter Ulrichs, vertrok in Mey.Martinus van der Werve , vertrok in
Huibert Spiegel.April.
Caspar Dinkels, den 7. April ontslagen.Joannes Verhoeven, op Noessalaoet gelegd.
Jacob Henrikssoon Croon.vertrok ook, vervangen door Ulrichs al-
Henrik van Grol.daar.

In’t jaar 1678.Huibert Spiegel, den 8. Juni op Manipa
Huibert Spiegel, neg aan ’t Kasteel.

gelegd.
Rutger van Beck , van Zoldaat den 2.Joannes Swikker, nog op Oma.

December ’t gemaakt voor eerst, en opIn’t jaar 1674.
Oma gelega.Dionysius de Geus, gewezen Proponent,

Henrik van Grol, op Manipa.verzogt hier Krankbezoeker, of School-
In’t jaar 1679. den 5. April.meester te zyn, is toegestaan.

Abraham Coene, aan ’t Kasteel vast.Cornelius van der Sluys, den 10. Juli
Jan Symonssoon. Vind van deze 2. nietswas als Utregts Student , en Krank-

bezoeker , dit jaar gekomen , is Propo- verder, dan dat Coene in ’t jaar 1683.
op Honimoa voorkomt.nent, en Predikant geworden.

Henrik van Grol.Joannes Swikker, aan ’t Kasteel, als
Krankbezoeker en Schoolmeester, en ver- Rutger van Beek, nog op Oma.
trok in Aug. In ’t jaar 1680.

Rutger van Beck, op Oma.Pieter Ulrichs, komt aan ’t Kasteel van
Antoni Boon, in Juni.Noessalaoet.

Huibert Spiegel, nog op Manipa. Petrus Poffendorp, voor eerst.
Henrik Cornelissoon van Grol, ’t ge- Henrik van Grol.

maakt in Dec. den 24. van Corporaal. In’t jaar 1681.

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 eenpaa- Manipa.

rig beslooten hem door Gecommitteerden Petrus Poffendorp , voor eerst maar op
by een klein onderzoek ter preuve prèpa- Noessalaoet

ratorie te stellen. Montanus zou hei Rutger van Beck , op Oma.
doen ten overstaan van de Ruyter, en In’t jaar 1682.
Snyders, gelyk dit den 10. Juni geschiede : 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.
stem. Antoni Boon.

Huibert Spiegel, nog daar. Jan Marchal, den 2. Dec.
Henrik van Grol. In’t jaar 1683.

In’t jaar 1676. Antoni Coenen , den 6. Januari op Ho-
Huibert Spiegel, aan ’t Kasteel. nimo.

Henrik van Grol. Pieter Poffendorp, op Oma, dos alzoo 'er
Caspar Dinkels , in Febr. gekomen met 't twee gestorven waren, aan t Kasteel ge¬

schip Outhoorn van Batavia. legd.
Jacob Henrikssoon Croon, den 30. Maart 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 Boekhou- ’s plaats.

der, ’t geen hier wierd gemaakt. In’t jaar 1684.
Pieter Ulrigs. Adriaan de Jong, ook Schoolmeester.

In’t jaar 1677. Philip Goting, vertrok.
Joannes Christoffel Stevens, den 12. Feb. Cornelius Huur , den 1. Maart gekomen

in Vergadering. Werd den 23 Juni Pro- in Vergadering.
ponent , op zyn verzoek. Hem wierd op- Jan Dirkssoon, dito den 24. Mey blykend,
gelegd alle veertien dagen onder een Broe- aangekomen, werd Schoolmeester.
der eens te proponeeren , ’t geen den 13. Henrik van Grol, op Manipa.
toegestaan is. Verzogt den 7. April tyd- In’t jaar 1685. den 9. Mey.
bepaling en ondervraagd te werden; dot Nicolaas Meys , ’t gemaakt van Boekbin-
is 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
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Wynand Verplanken, op Masiipa.In’t jaar 1686.
Jacobus Oostbrec, ’t gemaakt den 7.JuliGerrit vander Climp, ’t gemaakt den5. Jan

van Zoldaat , en ook Schoolmeester ge-Adriaan de Jong, op Honimoa, en Mani-
maakt.pa, moest alle tien dagen de Meesters ca-

Henrik van Grol, op Manipa.techiseeren.

In’t jaar 1693.Jan Dirkssoon, aan ’t Rasteel, dito.
Stephanus Foccoma, den 22. Jan. ’t ge¬Henril van Grol, op Honimoa.

maakt aan t Kasteel.In’t jaar 1637.
Wynand Verplanken , cp Oma, den 22.Jan Dirkzoon, op Noessalaoet den 21. Mey

Januari.Doedoe Heersche, guam den 21. Mey,
Jacobus Oostbree, te laat in de Kerk,wierd in Aug. op Oma gelegt.

en daar over eenige tyd afgezet.Gerrit van der Climp.
Simon Coeslager, ep Manipa, den 22.Willem Eduarts, den 20. Arg.

Januari.Adriaan de Jong, op Manipa.
In’t jaar 1694.Henrik van Grol, op Honimoa.

Balthasar van Veen, vertrok in Mey.In’t jaar 1688 in Febr.
Jacobus Oostbree, bersteld den 31.Jan Dirkssoon, nog op Noessalaoet in April, Juli.
Simon Coeslager, op Manipa.loopt na de Portugezen in Sept., of daar

outrent, over na Timor. Wynand Verplanken, aan ’t Kasteel.
Henrik van Grol, den 18. Febr. op Ho- Henrik van Grol, op Henimoa.

In’t jaar 1695.nm0.

Adriaan de Jong, op Manipa. Jacobus Oostbree , vertrok na den17.
Gerrit van der Climp. Augustus.
Willem Eduarts, op Noessalaoet ultimc Wynand Verplanken, aan ’t Kasteel,

Simon Coeslager, op Manipa.Ocoher.

Henrik van Grol, op Honimoa.Doedoe Heersche, op Oma.
In’t jaar 1696.In’t jaar 1689.

Gerrit van der Climp. Wynand Verplanken, aan ’t Kasteel.
Simon Coeslager, op Manipa, den 18.Willem Eduarts, aan ’t Kasteel voor een

December aldaar overleden.tyd.
Henrik van Grol, op Honimoa.Doedoe Heersche, op Oma.

In’t jaar 1677.Simon Coeslager, wierd ’t dit jaar.
Wynand Verplanken, aan ’t Rasteel.Adriaan de Jong, op Manipa.
Henrik van Grol, op Honimoa, en denHenrik van Grol, op Honimoc.

8. April ordre van 'er maar twee te hou¬In’t jaar 1670.
den. Welke den 13. dito in VergaderingDoedoe Heersche, op Oma, vertrok.

komt; en zal voortaan maar een Gebeds-Willem Eduarts, op Noessalaoet, vertrok
doender op Manipa zyn.in May.

In’t jaar 1698.Pieter Hoogeboom, met Banthem zoo
Wynand Verplanken, aan ’t Kasteel.gekomen, na Noessalaoet geschikt, en dat
Samuel Lambregts, van Ternate gekomenweigerende , is den 16 Juni afgezet.

in September.Wynand Verplanken, ’t gemaakt in Mey.
Henrik van Grol, op Honimca.op Manipa, door D. Valentyn geëxami¬

In’t jaar 1699.neerd.
Wynand Verplanken, na Saparoewa.Joanies Walrec, dito, dito , op Oma.
Henrik van Grol, op Honimoa.Adriaan de Jong , op Manipa, vertrok

In’t jaar 1700.den 13. Aug.
Wynand Verplanken.Henrik van Grol, op Honimoa.

Jan Claassoon Bagyn, ’t gemaakt den 10.Simon Coeslager
Mey  24. van Zoldaat, op Oma gelegt.In’t jaar 1691.

Henrik van Grol, op Honimoa.Wynand Verplanken, op Manipa.
In’t jaar 1701.Joannes Walree, den 23. Mey op Oma o¬

Wynand Verplanken.verleden.

Jan Claassoon Bagyn, op Oma.Willem Losdorp, den 20. April gekomen,
Henrik van Grol, op Honimoa.vervangen door

In’t jaar 1702.Simon Coeslager, aan ’t Kasteel.
Wynand Verplanken, aan 't Casteel.Claas Simonssoon, ’t gemaakt den 3. Aug.
Jan Claassoon Bagyn, op Oma.Henrik van Grol, op Honimoa.
Henrik van Grol, den 4. Maart overle-In 'tjaar 1692.

den, op Saparoewa ; kreeg geen vervanger.Willem Losdorp, vertrok.
Alzoo die van de Regeering dat den 24.Nicolaas Meys, van Bat., dog hier t ge-
Mey er om verzogt zynde, den 15. Julimaakt; gaat in October na Oma, en is
volgens ordre harer Edelbeden afsloegen.overleden den 18. December.

Simon Coeslager.
In 't
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In’t jaar 1703. In’t jaar 1706.

Wynand Verplanken, dito. Wynand Verplanken , vertrok den 17.
Jan Claassoon Bagyn, op Oma. Scp’ember.

In’t jaar 1704. Jan Claassoon Bagyn, op Oma.
Jan Claassoon Bagyn, op Oma. Samuel Faloers, in September ’t gemaakt,
Wynand Verplanken, dito. voor eerst maar aan ’t Casteel, met 18.

In’t jaar1705. 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
V opstellen zullen. Ordre van dit werk. Van de Boomen in ’t gemeen. En in 't by-

zonder van de Vrugtboomen tot spyze dienende. De gemeene Mangga-boom. De
Spck-Mangga. De Vleesch-Mangga. De kleine Mangga. De Aapen-Mangga. De
wilde Mangga. Tweederley. Gevaarlykheid van deze Vrugt. De Pauw-boom. De
Stinkerd-boom. De Sergeants-ballen-boom. De Mangostan-boom. De Kiras-
boom. De Hussur-boom. De Doerian-boom. Verscheide zoorten. De Soorsak-
boom. Byzondere zoorten ’er af. De Tsjampedaha-boom. Die driederley zoorten
heest. De Cattoen- soekom-boom. De Corl-soekom-boom. De wilde Soekom-
boom. De Boha Massi-boom. De Jamboes-boom. De Roos-geurige Jamboes. De
Water-Jamboes. De Swarte Jamboes. De Witte Bosch-Jamboes. De Ceramst
Jamboes. De Atun-boom. De Anona boom. De geknobbelde Anona-Vrugt. De
Lanssa-boom. De wilde Lanssa-boom. De Djoewat-boom. De Boha-Malacca-
boom. De Blimbing-boom. De Canari-boom. Verscheide zoorten daar van. De
wilde Canari-boom. De welrickende Canari-boom. De Gojava-boom. De Bosch-
Gojava-boom. De Papaja-boom. Tweederley zoort. De Draken-boom. De Con-
dondong-boom. De Malakse Condondong-boom. De Coessambi-boom. De San-
ga boom. De Catappan-boom. De Cadjoe-boom. De Nam-Nam-boom. De Ga-
jang-boom. De Bilac-boom. De Gnemon-boom. De Kelor-boom. De witte
Moes-boom. De Capoc-boom. De Zagoe-boom. Nuttigheden van de zelve. Hoet
Zagoe Meel gemaakt werd.

de, gaan wy nu over tot ons derde Deel,Us verre nu Anboina, zoo veel
(in opzigt van onze Eerste verdeeling vandat Land, of de Eilanden ,
Amboina) om te zien , wat voor Boo-8daar onder behoorende , en
men, en verdere Gewassen, ons de mee-de Ingezetenen van dien, als
nigvuldige Bosschen, en akelige Geberg-ook de zaaken, daar in voor

ten, die men daar heeft, zullen uitleveren.gevallen, betreft, beschreeven hebben-
MenIII. DEEL.
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154 Beschryving der BOOMEN, PLANTEN,
Men moet zig hier geenzins ver-

Boomen, tot Spyze dienende.beelden , dat ik my voor een Botani-
cus, of grondigen Kruyd-kenner, uit- Onder de Vrugt-boomen ken ik 'ergeve of dat ook myn voornemen

geen, die een heerlyker, en smaakely-is, om hier een Beschryving van 't
ker Vrugt uitleverd, als de Mangga-hoomGeboomte , volgens de gronden, en
Van de zelve zyn verscheide zoorten, alordre, zoo als de Kruyd-kunde wel ver-
by ons van de Appelen; dog wy zulleneisschen zou, op te stellen: want dat la-
eerst van de gemeene handelen.ten wy voor de Botanici, en Arizen ,

De Boom zelf iszeer groot, dik, hoogwelker eigen werk dit is, over; maar
en ruig van stam, breidende zich zelvenwy zullen alleen zeggen, wat hier voor
zeer wyd uit met zyn dilke takken, dieBoomen, en Gewassen, vallen, dat op-
gantsch niet sterk, maar bros, en der-geven volgens een ordre, die ons het ge-
halven niet anders , dan tot brandhoutmakkelykst wezen, en nogtans het we-
bequaam zyn.zentlyksse, ’t geen men daar in de Bof

De bladen die dik, zeer vast, en glad,schen vind, vervatten zal, het welke wy
en die geel van ribben, even verre vankortelyk beschryven, en met zoo vee
een zyn, en die niet verre van malkan-afteckeningen, als wy hebben konnen
deren , en enkeld staan, zyn wel zoobekomen, vercieren.
spits als een Okker-nooten-blad heb-Men moet het ons dierhalven ten goe-
bende de lengte van zes of zeven, en dede houden , indien wy nu en dan eens
breedte van tusschen de twee en drie dui-Boomen, Planten, of Heesters, die juist
men. Ook ziet men in ’t midden eenvan geen eene zoorte, of geslacht, zyn,

onder een mengen, alzoo wy hier niet dikke ribbe, die zig aan wederzyden uit-
anders handelen, dan een liefhebber, die zet, of uitpuild.

Zoo lang dit blad nog jong is, ver-maar 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.

Zyn bloeizel, dat van een zagte lief-als het behoord , beschreven ziet, het
hem niet veel moeite kosten zal, die y- felyke reuk is, ziet men aan lange tros-
der op zyne regte ordre te brengen. sen wyd-uitgebreid hangen , waar aan

men kleine Bloemen van vyf witte bla-Wat Plinius, die groote Natuurkun-
derkens verneemd , die wat na agterendige, en onderzoeker van alles, over de
toe overgebogen zyn, op welke ook ce-zelve aangeteekend heeft , kan men in
nige geele vlekjens zyn, behalven datzyn Hist. Nat. lib. 12. tot cap. 27. en 28
zy in ’t midden ook vyf korte wittezien.

vezelkens hebben, die rondom een groenOm nu dit werk met eenige ordre, te
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, ver-
uitleveren , in drie zoorten, te weten, toond, uit het welke de Vrugt zooda-

nig voortkomt, dat de meeste bloessemonder de naam van Boomen, Heesters,
en Kruiden, begrypen. te vergeefs afvalt, en dat 'er niet boven

Wy maken dan een begin met de vier of vyf Vrugten van yder trosje te
Boomen, die wy hier driederley ont- regt komen.
moeten. De Vrugt is van groote ontrent als

Daar zyn of Vrugt- boomen, of Boo- 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 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
of in die zoorte, die ofeenige hars voort- goud-geel, en ook wel andere, die nog
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

in zit, en een byzonder zappig, draadig,dat zy eenigen drank uitleveren
en zeer aangenaam vleesch, dat men 'er

niet
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ten hebbc , heb ik zoo bevonden.niet af eeten kan, zonder dat het zap y-

Schoon zy nu zoo veel grooter, als demand langs de handen, en armen loopt.
gemeene Mangga, is, zoo heeft zy dog, naBinnen in die korl is nog een andere plat-
evenmatigheid van hare grootte, een klei-te korl, met een wit en bitter vliesken
ne korl.’er om.

Oorspronkelyk vallen deze op Ceylon,De lekkerny van deze gemeene zoort
en op de Malabaarsche kust; dog ik hebvan Mangga ’s sonder welke nogtans de
op Java ook zeer schoone gezien, diegrootste de beste zyn) is met geen woor-
waarschynelyk door de Portugeezen ’erden uit te drukken, en als men die regt
gebragt zyn, gelyk zy nu ook op Celebesryp, en goed aantreft, zoo kan men
hier en daar gevonden werden ; dogzig daar aan naauwlyks verzadigen, zyn-
men zegt ,, dat deze vervoerde zoode ten deele zeer aangenaam zoet, en
goed van smaak niet zyn, als die men opook iets van’t rynsche hebbende , dat
ceylon , en Malabar, ziet, en voor alzeer verquikt, behalven dat men ’er ook
werden die van Goa zeer geprezen.een aangename geur by ontwaard, die zig

Men zegt my, dat 'er van deze zoortalomme door ’t Bosch, of daar die Vrugt
zyn, die zig van binnen roodagtig ver-is, verspreid.

toonen; dog die heb ik nooit gezien.Daar zyn ’er; die de Mangostan boven
De gemeene Mangga ’s vallen over-deze Vrugt verheffen; maarde lekkerny

vloedig in Amboina ; dog deze Manggevan die Vrugt duurd my veel te kort er
Dodol heb ik ’cr nooit gezien, en geloo-toe, om haar die rang te geven, gelyk
ve ook niet, dat zy 'er valt.wy nader zullen zeggen.

Behalven deze heeft men nog een der-Men heeft van deze Vrugt, als zy nog
onryp is, een grooten dienst in de huis- 5de zoort, die men Vleesch-Mangga
houding, en wel de zelve, die men by noemd, om dat het vleesch dezer Vrugt

wat vaster, dan dat van de gemeene Mang-ons van de Appelen heeft, alzoo zy nit-
ga s, en zoo geel niet, als dat van denemend goed tot Appelmoes, Taarten,
andere, maar roodagtiger is. Zy zynKocken, en meer andere zoorten van
grooter, of altoos dilcker , dan de ge-spyzen zyn, in welke zy een ampere rin-

iche smaak, die zeer verquikkend is, ge- nieene Mangga ’s maar op verre na zoo
ven. Eenige zoorten der zelve vallen lekker niet, zynde veel geelscher, en

geilder van smaak. Zy blyven ook groen,vry wormsteekig , alzoo 'er een worim
al zyn zy volkomen ryp.midden in groeid; dog andere zyn goed,

Men heeft nog een zoorte, die nieten gaaf-

veel van de gemeene in gedaante, en groot-Men legt de zelve ook wel in pe
te, verschild, waarom zy de kleine ge-kel , ’t zy met eenig vulzel van Rits-

aaamd werd; dog zy is al mede zoo lek-es , Mostaart, enz. en by de Portugezen
ker niet; als de zelve. De Boom is ookMangga Ratsjado genaamd, ’t zy zonder
zoo kloek nog zoo sterk niet, en veel klei-het zelve, om ze zoo als een Sultzel op
ner en smaller van blad; ook is de Vrugteen Reize mede te nemen, hoedanig zy
van weinig agting, werdende voor eenook wel , geconfyt zynde, vervoerd
wilde gerekend. Zy zyn als een Hoen-werden; maar dan vallen zy my wat te
der-ey van grootte.zoet, en men is dan geheel buiten staat,

Nog kleinder, dan deze, zyn deom over deze schoone Vrugt te oor-
die byna van7Aapen - Mangga ’sdeelen. Deze, zoort werd door de

smaak, als de Vleesch- Mangga 'sHeer van Rheede in de Hortus Malaba-

zyn.ricus in’t 1. Deel, en door Nieuwhof
Deze Boom is wel zoo hoog van stam,in zyn Gezantschap na China fol. 216.

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. ook rood.

Zy zyn groot van korl, weinig vanDe grootsse zoort noemd men Spek-
vleesch, en, nog niet ryp zynde, zooMangga s, of Mangga Dodol, zynde van
zuur, dat zy bequaam zyn, om ’t gebitgrootte als een kleine Meloen, of als

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¬
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zeer oud is: want voor de tyden van dekonnen bekomen; maar behalven deze is
Heer de Vlaming waren ’er weinig; maarer nog tweederley zoort van wilde
de meeste heeft hy laten planten, behal-

Mangga s. ven eenige in Mardheyka, en Halong,De cerste is veel hooger en rechter
door de Heer Padbrugge geplantvan stam , langer, en slapper van blad,

Ik heb in Banda, en elders , nog eenals de tamme; ook zyn de Vrugten bree-
Vrugt gezien, die men Pauw noemd

der, grooter als de zelve, en vry platter
groejende aan een grooten wyduitgebreiby de steel, geknobbeld, en na ’t einde
den Boom ; die veel grooter van bladtoe spits uitloopende. Zy zyn bleck-
is , dan de gemeene Maigga’s-bladeren,groen, zoo glad niet als de gemeene, en
zynde ook ronder, en ’t eene blad ookvan binnen mede zoo geel niet, maar na
wel langer als ’t andere. Zy staan zonderden blecken trekkende , grof van draa-
ordre , met troepen by een , ontrentden, vezeliger, dan de gemeene, zoo zoet
een duim breed van malkanderen, enook niet, en vry grooter van korl, dat
hebbende een bloeissel, en Vrugten by-zoo veel minder vlecsch ’er om geeft. Zy
na, als de gemeene Mangga's, dog die bei¬werden ook wel een maand of anderhalf
de vallen wat langer in de Pauw, als inlater, dan de gemeene, ryp-
de tamme Maigga’s , hebbende ontrentMen heeft nog een zoort, die vry
de steel mede een bult aan de eene zydewilder, dan deze eerste, is, hebbende wel
Men ziet 'er nu en dan vry dikke Boo-even eens zoo een stam, en blad; maar
men af.cen veel langwerpiger-ronde, zeer xuige,

De Vrugt gelykt ook zeer wel na eenen leververwige Vrugt , die een zeer
Mangga; hoewel zy wel zoo rond , engroote korl, en weinig vleesch ’er aan
geclscher van smaak is; dog zy behaag-heeft, dat zeer laf, en plat van smaak is.
de my in verre na zoo niet, als de regteDeze eerste zoort werd nu en dan nog
Mangga.wel raauw gegeten ; maar de tweede

Wy vertoonen dezen Boom No. 2. ,nooit; dog, gekookt zynde, werd die
met zyne Vrugten na’t leven geteekend.nog wel eens in de spyze van den Inlan

Daar is nog een zoort van een Boomder gebruikt, om ’er een rinsche smaak
die men de Stinkerd-boom noemd, en dieaan te geven.
een veel regter stam, en zoo grootenWy vertoonen u hier op de Plaet No.
kruin niet, als de gemeene Mangga s-boom.1. een teckening van de eerste zoort der
heeft; dog de bladeren des zelfs zyn welwilde Mangga-boomen, met haare bloes-
anderhalve houtvoet lang , en wel eensem, en Vrugt, die ook volstaan kan
hand breed , vertoonende zig wel hetom cen denkbeeld van de tamme te ge-
grootste aan de jonge Boomen , waarven
aan zy donker-groen van verw, en ookDe Mangga’s werden op Java wel twee
vry vast en styf zyn, loopende aan ’t cin-maanden eer ryp, dan om de Oost, (in
de spits uit.Amboin2 Banda, enz.) en men heeft

In ’t midden ziet men een groote rib-ze in Amboina gemeenelyk in de maan-
be, die vry wat uitpuild, waar van deden van November en December ryp.
dwars-ribben, even wyd van een , af-Hoe lekker ook deze Vrugt is, zoo
loopen.is zy ook, zoo men die niet voorzigtig,

De bloessem heeft grooter, en bree-en matiglyk eet, zeer gevaarlyk, alzoo
der trossen aanroode steelen, en de bloem-zy vogtig, en heet is, en 'er door haar
kens zelfs zyn ook grooter, dan die vangroote hitte, ten eersten zeer licht koort
de gemeene Mangga ;, vertoonende zigzen, roode-loop, en andere ziekten, of
mede vyf in getal , dog schoon purper-volgen ; dog als men ’er veel brood toe
rood , hebbende van binnen een geeleet , heeft men geen schade daar af te
knopje, waar uit de Vrugt voort komt.verwagten.

Deze Boom bloeid in Februari, ookMen heeft op Hila een schoon Mang-
wel in Maart; maar men heeft geen ry-ga's-Bosch, en aan ’t Kasteel Victoria
pe Vrugten voor ’t begin van’t Regen-verscheide Plantagien van Mangga 's-boo¬

zayzoen, in May of Juni, dat egter demen, die ook een schoone lommer ge-
eene tyd wel wat later, als de andere,ven, hoedanig ook de Chineesche straat

valt, te wagten.voor den brand, in Januari in’t jaar
De Vrugt is vry grooter, als de gemee-1686. voorgevallen , beplant, en door

ne Mangga's, ronder, en de spits benedeze Boomen ook zoo belommerd
den zoo krom niet.gewecst is, dat men op ’t midden van

Zy zyn van buiten donker-groen vanden dag zonder Zonnen-scherm aldaar
verw, wat ruw, bleekagtig van vleeschgaan kon, vermits de kruinen der Boo-
van binnen; maar zoo hairig, nog zoomen de gantsche straat overschaduwden
zappig niet, als de rechte Mangga. OokHet is een Vrugt, die meest overal in
hebben zy een groote korl, zynde inIndien valt, en die hier in Amboina niet

verre
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verre na zoo aangenaam niet, als de
Mangga-vrugt; maar rynsch van smaak,
en wat harsigtig, zynde ook onaange
naam en zeer sterk van reuk , in zoo
verre, dat het verveeld, ’t geen ook de

reden van deze hare benaming is, alzoo
men niet eigentlyk zeggen kan, dat zy
stinkt, maar wel dat zy zeer zwaar van
reuk is.

Zy werden, gelyk ook de Mangga's
boomien, zeer veel door de Vledermuizen
voortgeplant , die daar sterk op aazen
en zoo ras de korl maar hier of daar van

de eene of de andere Vrugt ter neder
valt en wat aarde vat, zoo groeid zy
ten eersten zeer weelderig op

Zy valt op Java, als ook in Amboina,
Banda, en in meer andere Oostersche
Gewesten. Dog werd voor een quaade
Buurman gehouden, alzoo zy al ’t voed
zel der andere bystaande Gewasscher

onttrekt

Zoo men veel van deze Vrugt eet
heeft men ’er nog meer quaad af te
vreczen, als van de Mangga's alzoo zy
veel heeter zyn, en voor al moet men
ze niet eeten, dan wel ryp zynde; en
dan vallen zy rynschagtig-zoet

Ik geloof, dat men die gestoofd, ook
als de Mangga's, zou konnen gebruiken;
dog heb dat nooit gezien, waar van mi
de reden onbekend is

Men heeft nog een andere zoort van
een Vrugt , die men Sergeants-ballen
noemd, en die aan een Boom groeyen,
de welke , gelyk mede de Vrugt, zeer
veel gelykenis na deze Stinkerd, en Stin-
kerd-boom , heeft verschillende alleen
maar wat in ’t blad, dat veel smaller is,
en hebbende byna een en de zelve purpe
re bloessem ; dog de Vrugt is langer, en
spitzer, ook wit , lekkerder, en ge-
zonder van vleesch, dan de Stinkerd

zoo bitzig nog ook zoo vezelig of hai-
rig niet, en geenzins die zwaare reuk
hebbende.

Men ontdekt van binnen een groot
langagtig pit  wel drie of vier duim
breed lang, en wel een groote duim
breed, rondom ’t welke het vleesch zit;
maar dat van binnen in zig een groote
lange korl heeft, die bruin is, en zig irn
twee deelen scheiden laat, en dan , ten
eersten geplant zynde , weeldrig voor
groeid; dog zoo men er lang mede wagt
en ze droog laat werden, wil zy zoo
niet voort

Zy vallen op Java, en voor al or
Batavia, in een groote menigte.

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.

van AMBOINA. 157
Op Java, Bantam , op Malacca, en

elders daar hy in zyn eigen grond is,
werd het een vry groote en klocke
Boom; maar hier in Amboina heb ik 'er
maar weinig af gezien, en deze waren
nog zeer klcin, schoon zy al eenige
jaaren gestaan hadden.

Deze Boom heeft een weke stam,die wit,

dog van binnen bruin is Ook een groot vas
blad, dat wel vier ofvyf duim lang, en on-
trent drie duim breed is. Langs de middel¬
rib, die dik is, loopen veel dwars-ribben
niet nevens malkanderen,maar wat van een
staande,en met fyne aderkens tussen beiden.

Men ziet de bloessem in de gedaante
van eene ster, ter groote van een kleine
Vrugt zoo als die hier aan de tak af-

gebeeld is. Van binnen in die bloessem
ziet men veel fnazelkens , met een kleine
verhevenheid in ’t midden, waar uit de
Vrugt daar na voortkomt.

Wat nu de Vrugt aangaat, die is in
haren purper-zwarten bolster, ontrent
als een Oranje-appel van grootte zynde,
beslooten. Boven op de Vrugt vertoond
zig een platte ster van vyf, of zeven
bruine blaadjes, van de zelve verwe, als
de bolster, aan welke ster men klaar zien
kan , hoe veel deeltjes die Vrugt van
binnen in zig verborgen heeft.

Na dat men de bolster, die gemakke-
lyk van een gaat, opgebroken heeft
zoo vertoonen zig van binnen vyf, of
meer langwerpig-ronde spier-witte deel-
tjes van de Vrugt , yder op zig zelven

in een purperverwig holleken leggende
daar men yder stuk uitneemd, zynde
een halve pink lang, en ontrent nog eens
zoo dik, dog aan de eene zyde wat spit-
zer , dan aan de andere, uitloopende :

zoo dat men, om regt te spreeken, zeg-
gen moet, dat 'er zoo veel byzondere
Vrugtjes in die bolster besloten zyn,
vermits yder op zich zelven , en geen-
zins aan de andere vast is.

Dit spierwit Vrugtje is zeer zappig en
glad, en als men het proefd, zeer lek-
ker , ja lekkerder, en aangenaamer
van zoet, als de Mangga; maar zoo ras
men bezig is, om er de smaak af
weg te krygen, zoo is ook de smaak
weg, weshalven men daar niet veel aan
heeft , dan alleen, dat men een weinig
zap van iets , dat gelyk als de korl is
waar aan ’t vleesch zit, zuigd.

Een van deze deeltjens heeft gemee-
nelyk een groote korl, en in de andere
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,
en zoo de smaak maar wat langer van

duur
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na voor slypsieenen gebruikt, en uitne-duur i7as, zoo zou ik deze Vrugt, als
mend gocd bevind.de lckker e van gantsch Indien, de rang

in De Huf-De Hus.ur-boo, die hier medeboven de Mangga-Vrugt gegeven hebben.
fur-deAmboin valt, zou men ook onderdat wy om deze reden nu niet hebben
booin-enwilde Mangistans konnen reekenengedaan, om dat men de smaak 'er af in

voor een zoori van Riras konnen hou-een oogenblik quyt is.
den , alzoo hy veel overeenkomst metdicHet is een zeer gezonde Vrugt,
beide deze boomen heeft.Omzelfs geen zieken verboden werd,

Wat de tyd nu der Mangostan-Vrugtendat zy ymand buiten gemeen door haare
aan gaat, me heeft ze in November enonvergelykelyke zoetigheid verqukt.
December, en eet dezelve dan uit deWy vertoonen een tak van deze Boom
hand, zonder dat ik weet, dat men dieen demet de jonge Vrugten ’er aan,
ergers anders roe gebruil't.op devolkomene Vrugten ’er buiten ,

De gedroogde bolster is heerlyk tegenPlaat No. 3.
de perzing, bloedgang, en diergelykeMen heeft op Macessar een andere
quaalen; ook werd de zelve wel in hetzoort van een Mangostan boom, die zy
zuart-verwen, om die verw te beter zynKiras noemen, die 'er zeer wel na ge-
stand te doen houden , van de Chineezenlykt, dog deze naam geven zy ook aan
gebruikt.de regte Mangostan, en onderscheiden

deze Boomen nier. Onder de Vrugt-boomen kenne ik 'erDe Doe-

2n¬Opgeen , die zoo hoog, en zoo regtHet is mede een hooge breed-gekruin-
wascht, als de Doerian-hoom, by de on- boom-de Boom, diens talken en bladeren, twee

kundige gemeenelyk de Drioens-boom ge-aan twee ordentelyk tezen malkanderen
naamd.over, op dikke voetjens staan, zooda-

De Boom is vry dik van stam, die be-nig, dat zig ain elk taksken eenige paa-
neden gevlerkt is, en een geelagtigeren ’er af, tot vyf of zes toe, vertoonen.
schors heeft. Des zelfs hout is van bui-De bladeren van deze Boom zyn eg-

ter smaller en scherper toeloopende, als ten wit, en van binnen rosagtig, lang-
die 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.

wel twee groote duimen breed. Zy zyn Zyn blad gelykt wel wat na ons Kers-
mede vry vast, dik, en styf ; dog zoc sen-blad; maar zonder tandjes, hebben-
vol 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 licht-

Uit de bladeren ziet men ook weer an- groen; maar aan de boven-kant donker-
dere by paaren uitschieten. groen.

De bloessem vertoond zig byna, als Aan alle de steelen van deze blaaderen
die van de Bintangor, dog is zoo groo ziet men iets , dat men zoo aan andere
niet, gelykende wel een klein poppen- blaaderen niet ziet, zynde als opgezwol-
bordeken, 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 , staan-
ven op de vier andere siaan, die van bin- de als op een omgekeerd bakje, van wel-
nen in zig een platagtig heuveltje heb- ke bloemen ’er dog maar weinig, en dik-
ben, 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 groo-
lyken 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 Men moet de zelve met een mes, of
niet regt ryp. 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 zom-
drie 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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En GEWASSEN
als een Duiven ey, zyn, hebbende een
wit en gladagtig vleesch rondom zig zit
ten, waar over een dun vliesken loopt,
zonder het welke zy aan malkanderen
vast zouden kleeven.

Men zuigt dit vleesch van de korls af,
en de liefhebbers houden deze voor een
van de lekkerste Vrugten van Indien ;
dog ik heb ze nooit konnen rieken , ik
laat staan eeten, om dat zy een geweldi
3e Ajuin-reuk van zig geven , welke
reuk ook die gene, die ze gegeten heb-
ben, wel twee of drie dagen by blyft.

Men zegt, dat zy zeer zoet, en byna
als een ever-vlade, smaaken, na dat mer
maar die vunsse reuk te boven gekomen
is, die door de zelve te eeten zeer ver
minderd werd.

De hoogte van de Boom, ende zwaar-

te van deze scherpe Vrugt, is oorzauk
dat men gemeenelyk wagt, tot dat er
de Vrugt van zelfafvalt.

Men heeft er verscheide zoorter

af ; dog de voornaamste zyn (immer-
zoo verre men die in Amboina heeft

twee zoorten: De eene, die langwerpi
ge Vrugten heeft, die men voor de beste
houd, en die aan haare goud-geele verw.
en ydele doorns , kenbaar zyn, en de
andere de gemeene ronde. De eerste
hebben gemeenelyk een of twee korls,
die ook voller van stoffe om de korl, dan

de andere, zyn, en daarom voor de beste
gehouden werden.

Onder deze vind men er zommige
die een schors hebben, die van binnen,

appel-bloessem, en van buiten hoog-gee
is, en welke de kenners voor de beste

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 noe-
men, om dat zy wel wat na de Soorsak
gelykt. Deze werd by de kenners in

verre na zoo goed niet, als de voorige
gehouden, om dat zy zagter van korl.
of van stoffe en vlecsch is.

De roode zoort is wel voller, en me-
nigvuldiger van korls, maar de zelve zyn
200 goed, nog zoo lekker niet, als de
langwerpige, om dat zy laffer, en plat
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
die men Verkens-Doerians noemd. Deze
zyn de kleinste, die ik kenne, hebben-

de veel kleine korls, maar een vaster en
overvloediger stoffe om de zelve, dan in
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de gemeene ronde valt, waarom zy ook
boven de zelve geagt werden.

Echalven alle deze zoorten,valt

'er op het Eiland Borneo, hoewel maar
op zommige plaatren , een zoort van
Doerians, die de grootste van alle is,
die ik kenne , alzoo die meer , dan

nog eens zoo groot , dan de langwer
pige, valt.

Het is een heet-vogtige Vrugt ,die

te veel gegeten, veel zicktens, als ook
bloedvinnen, koortzen, de roode-loop,

enz. veroorzaalet.

Men heeft deze Vrugt op zyn best
hier in de maanden van Mey, en Juni,
hoewel men ’er ook wel in andere maan-
den nog eens Vrugt van heeft. Dog als
dat gebeurd, dan volgen ’er gemeenelyk
zwaare ziekten op. Op andere Eilan
den, als Celebec, in de Moluccos, in Bande.
op Java, en clders, zyn zy in andere
maanden ryp.

Niet alleen de Menschen, maar ook
de Verkens en Civet Katten, zyn gek
na deze Vrugt, ja daar zyn ’er, die er
wel agt, tien , ja twaalf konnen
eeten , schoon zy aan twee of drie ry-
kelyk hun genoegen behoorden te heb-
ben , en daar zyn tyden , dat men de
zelve verbieden moet te verkoopen, of
ten minsten belasten, de schillen (die
men anders maar hier of daar op de
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
verhitten geweldig, en konnen ymanc
bang maaken.

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
planken, enz. af te zagen, alzoo 't een
vast, en duurzaam hout is, voor al ,
wanneer het droog staat, daar ’t anders
in de vogtigheid, en in de regen ten eer-
sten weg, en verrot is. Men kan 'er
ook wel Masten van maaken; maar men
moet wel bezorgen, dat het van bover
niet kan inwateren.

Een afteekening van de ronde Doe-
rien-Vrugt vertoonen wy op de Plaat
N. 4.

De Soorsak-boom is mede een hooge en
zeer lommerryke schoone Boom, rouw
en effen van schors, hebbende wel en-
kele , dog zeer gladde dikke en vaste
bladeren , die wel vyf of zes duim

lang,
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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- tezoor-

lang-Soorsak, zoo genaamd, om dat de ten er al-toeloopende zyn. Als men die afbreckt,
loopt 'er een kleefagtige melk uit. schorsse des zelfs zecr wel na een Koe-

Over dit blad loopen verscheidene jen-huid, by de Maleyers Biloelang ge-
schuinze 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 Druiven, en Honig.
de stam, of wel aan een korte dikke 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 an-
hangt. Men heeft ze by Nieuwhof in derc, 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 waar¬van reuk, dan de andere zoort ,
Hortus Malabaricus verbeeld , waarom om zy ook voor zoo goed niet gehouden

werd.wy nalaten die hier te vertoonen. Zy
komen zomtyds enkel, en zomtyds ook Men riekt die Vrugt, en zelfde Boom,

voor al als ’t regend, of tegen den a-wel twée aan eene steel, Voort , en hoe
vond, meer , dan op andere tyden.dichter zy aan de aarde staan, hoe be¬

ter zy gehouden werden. Men kan byna niet regt zeggen, wan-
Deze 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.
trent anderhalve voet, en ook wel lan- Zommige stellen ’er de maand No-
ger, 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 Vrug-
daar een man zyn dragt aan eene had. ten hier nu en dan, dog ook wel in an-
Zy 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 aan-

is, 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 buik-
vertoonende in hollekens , die uit een loop werden zy zeer geprezen.
zenuwagtige taaije stoffe bestaan. De Tsjampedaha-boom schynd als een

Zy fmaaken zeer zoet, ten deele als minder zoort van de Soorsak-hoom te
zoete Limoenen, en ook wel wat na Ho- zyn. Hy is regter , wel zoo hoog,
nig; dog daar is een geelze smaak, en en dunner van stam. Hy groeid ook
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,
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hebbende weinig schuinze dwars-ribben,
en ook met kleine aderkens hier en daar
tusschen beiden bezet zynde. Het is bo-
ven donker-groen van verw maar bene
den gevlogten , waar door die boom me-
de een schoone lommer geeft.

Men verneemd by ’t afbreeken der
zelve bladen, dat 'er mede zoo een wit-

te en taaje melkagtige stoffe uit de Boom
loopt.

De Vrugt wast aan de dikke takken
boven aan de stam en heeft de lengte
van cen hout-voet ontrent, en is van dik

te als een kleine Pompelmoes , dog lang-
werpig, zynde zoo lang , nog zoo dik

niet, als de Soorsak. De bolster is mede

geelagtig, vol korltjes, dog kleiner, als
die van de Soorsak.

Van binnen is zy mede vol korls,
die in geen minder getal, als in de
Soorsak, aan een dikke steel vast zyn,
hebbende een zappig en glibberig merg;
maar deze korls zyn kleiner, gee-
ler, minder van merg, en ook wel
zoo goed, en zoo zoet van smaak
trekkende eenigzins na rype Drui-
ven , behalven dat by de zelve ook
die bezwaarde reuk niet is, gelyk we
by de Soorsak, en dat zy zoo ssymerig
niet zyn, waarom ook de liefhebbers de
zelve zeer verre boven de Soorsak in
smaak, en aangenaame geur verheffen
voor al dog die gene, die aan de Boon
volkomen ryp werden. Egter kan men
de zelve, daar zy is wel rieken, en ge-
waar werden

Men braad ook de afgezogene korls
of men kookt die wel, en die smaa-
ken al heel na, als de Castanien,
zynde wat kleiner, en wat geelscher van
smaak.

Zy verwekken ook veel winden, en
zyn zeer goed tegen de Loop. Zy zyn
hier overvloedig; dog ik weet niet, dat
ik ze op Java gezien heb.

Van deze Vrugt zyn mede twee of
drie verscheidene zoorten, de eene wat
wilder , de andere wat kleiner, en ron-
der Vrugten gevende; dog zy komen in
smaak al op een uit.

Men ziet ze hier meest in de maanden
October, November, en ook wel in De-

cember, ryp werden. Zy tieren best, en
vertoonen zig op zyn schoonste in't
Bosch, en zy werden meest door de
Vleermuizen voortgeplant, die er heet
op zyn.

De oude Boomen geven goed timmer-
hout, dat na den bruinen trek- , komen-

de zeer na aan ’t Vzer-bout in vastigheid
van hout.

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.
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gelyken; dog tusschen de Boomen zelf
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 laatste hier een afteekening met de
Vrugten, en hare korls, op No Vl.,
waar uit men ook genoeg van de andere
kan oordeelen.

De eerste zoorte van deze Soekom-boo¬
men is redelyk hoog, graauw of witag
tig van schors,en van binnen hoog-gee
van hout, dog zeer ydel en weinig van
takken, en met weinig dog zeer groote
bladeren, die zig met vyf of zes by een
aan ’t einde der takken aan korte dikke
steelen, en met een dikke rib in ’t mid-

den, vertoonen. Zy zyn wel een voet
lang, en in vier of vyf spitzen verdeeid
die yder van den anderen onderscheiden,
en ingekeept zyn.

Indien deze bladen afgebrooken wer-
den, zoogeeft de Boom ook een kleevi-
ge melk van zig, die men niet, dan met
moeite, van de handen af krygen kan.

De Vrugt wast aan een dikke steel,
die tusschen de bladeren van de Boom

voortkomt, zynde als een kinds-hoofd
dog wat na een hert gelykende.

Zy heeft een dikke bolster, die groen
en korlig, maar niet scherp is, dog de
korltjes zyn wel zoo hoog, als die van
de Soorsak. Ook kan men aan deze kor-

len, en peukeltjes, zien, of 'er vecl, of
weinig korls in zyn. Want als de zelve
zig laag, of glad vertoonen, zoo is dat
een teeken, dat 'er weinig korls in zyn,
en dat 'er veel merg in is.

De Vrugt zelf heeft van binnen een
vezelig of hairig merg, dat wel wat na
de Katoen-vlokken gelykt , waar na zy
ook daarom genaamd werd , gelyk dat
ook aan de schors vast is

Men eet deze Vrugt niet raauw, maar
gekookt, of gebraden , en met Sop,
en Calappus-melk , of met Olie , na de
wyze der Inlanders, bereid ; dog de
smaak ’er af is zoo wat geels.

Zy vallen hier niet zeer veel, maar
die er zyn , dragen meest het gantsch
Jaar door; hoewel zy zoo veel Vrugten
niet geven, als de Korl-Soekoms. Men
ziet ze veel op Java en Sumatra.

Zy geraken door zwaare winden ook
licht uit de grond, om dat zy niet zeer
vast geworteld zyn.

Het hout der zelve is ook zeer ligt.
voos, en niet zeer bequaam, om ’er iet

goeds af te maken, ten ware tot klein

goed.
De Inlanders getuigen, dat men van

dezen Boom verscheide byzondere ge-
slagten heeft, en spreken onder andere
van een Steen-Soekom, van welke zom-
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andere , hoewel men de zelve overalmige ook korls hebben, die men braad,
groeyen ziet, zoo wel boven op de ber-en nog van een derde zoort, van welke
gen, als ontrent de Stranden.de Boom veel hooger , dog de Vrugt

De Boba Massi-boom, is een Boom alskleiner, dan de gemeene Kattoen-Soekom,
een Calappus-boom, gevende meest eenvalt.

Vrugt aan een steel, even als de Casta-Deze Boom is hier niet veel geagt,
nie, van grootte als een Duiven-ey, enimmers altoos zoo veel niet, als de vol¬
zeer goed van smaak.gende zoort.

Wy vertoonen een tak 'er af met deDe Korl Sockom-boom, die een Vrugt
Vrugt op No. VII.met korls geeft, is van stal, hoogte van

De Jamboes¬ of Djamboe-hoom is medestam, en blad , byna niet verschillende,
een heerlyke Boom, waar van verschei-hoewel dikker van stam , dog hy is wel
de tamme, en wilde zoorten zyn ; dog200 laag, en wyder uitgebreid van tak-
wy zullen alleen van die gene, die wyken, ook wel zoo groot, en wel zoo
kennen , te weten, de tamme, sprecken,ruw van blad, dat wel byna anderhalve
onder welke de groote zoort boven devoet lang, en evenmatig breed is, boven

andere verre uitmunt.ruig , dog beneden zagter zynde. De
Het is een schoone fraave hoogeInlanders gebruiken die als hun tafel-

Boom , dog niet heel breed van top ;lakens, en borden, alzoo zy groot zyn,
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,

en gevende een uitnemende schooncschors veel dichter staan, en ook langer
als in de voorige, maar egter niet scherp lommer, zoo dat ik, om een schoonc

zyn. Wandel-gaard te maken , die van geen
Men heeft van binnen in de zelve andere , dan van deze Boomen, aanleg-

veel korls, byna als Castanien, om de gen zou, om dat zy zoo dicht van
welke een graauwagtige harde schil is, loof, en zoo glinimend en lommerryk
zynde alle met eenig merg van een ge- van blad zyn. De schors van de Boom

scheiden. 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 Roo-
de 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 groo-

Men heeft overvloed van deze Boo- ter, vermits aan yder bloem wel vyf of
men, zoo ontrent de huizen van de Stad, zes dikke roodagtige blaadjes, die ook
als in de Bosschen. wat wit hebben, en die van binnen van

Het hout werd hier tot de timmera- lange, stevige, en Roozenverwige fnaa-
gien 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¬

De Wilde Sockom-boom (waar van wy halven dat zy zich ook, afgevallen zyn-
een teckening op No. VI. vertoo- de, zeer cierlyk op de grond vertoonen.
nen) verschild , mynes oordeels, niet De bloessem der zelver vertoonen wy

van de korlgevende Soekom-hoom , hoe- hier op No Vlll. ; dog de groo-
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 verbeeld, waarom wy die hier niet ge-
blad, en kleiner van Vrugt, die wat ven.
bultig, ook langwerpiger valt, en kor¬ De Jamboes-Vrugt komt gemeenelyk
ter van korls, of peukeltjes op de schors is. voort uit een klein knopje , daar de

Zy is mede vol korls, dog zy zyn bloessem op staat, en na dat de zelve
klciner, en slegter van smaak, als de hare volkomenheid bekomen heeft, en
regte Korl-Soekom, en zy werden ook ryp geworden is, zoo heeft zy de ge-
zelden, dan van geringe lieden, en maar daante van een langwerpige Peer, of
by tyden van nood, gegeten , alzoo zy Appel, zynde ten deelen wit, ten dee-
veel meer bezwaaren, als de andere. len bleek-rood en glad van schil, die

Men vindze hier en daar in 't Bosch; niet dik is, en na beneden ook wat dun-
dog in zoo grooten menigte niet, als de ner, dan boven, uitloopende.
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Deze Vrugt is zeer zappig, en geu
rig ; dog meesten tyd wat wateriger
hoewel ik 'er verscheide gezien heb, die
ik vry beter dan meenige Persik vond.

daar zy in hare zoete en te gelyk rin
sche smaak, en zappigheid, best na ge-
lyken

Zy hebben van binnen groote graau
we kantige korls, zommige een groote,
en andere ook wel twee of drie klcine.

Men vind ze ook wel, zonder korl, en
die vallen gemeenelyk wel de beste.

Zy zyn zeer gezond, om ze uit de
hand te eeten, en ook zeer goed , om
te stooven. Zy verkoelen zeer3 en

veroorzaaken ook eenige t’zamentrek-

king , verfrisschende door haar kouden

en vogtigen aart de zieken zeer, en 15

byzonder dorstlesschende.
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 Regen-
zaizoen op zyn sterkste is, in welke tyd
dezc Boom zyn blad verwisseld, krygen
de niet lang daar na de voornoemde
schoone bloessem ; maar ’t loopt wel
vyf of zes maanden daar na aan, eer hy
rype Vrugten geeft, die men in Decem-
her en Janiari allereerst hecft. Hoowe

zy op Malacca ’t gehecle jaar door zyn
Ook heeft men ’er hier wel nu en

dan cens tweemaal Vrugten in een jaar
an gezien.

Nien heeft op Celches een zoort, die
Vrugten als klcinc Klappus-nooten geeft,
dic geheel wit, dog zeldzaam, ook daar
zelf, zyn

Men heeft veel moeite, om ze voort
tc planten, dat maar hier en daar in Tui
nen der Grooten geschied, en dan wascht

zy nog zeer langzaam. Mogelyk dat zy
op Malacce, en in haar eigen gronden,
beter tierd, dan hier. Zy werden best,
en ook meest, gelyk ook veel andere

Boomen, door de Vleermuizen verplant,
die de korls zich weer ontvallen laten,

en dus grocyen zy ten eersten van zelf
voort

De schorsse van deze stam is een heer-
lyk middel tegen de Sprouw, als men ’er,
na dat hy in ’t water gewreven is , de
mond mede spoeld, of die op de tong
legt, zoo vallen ’er stukken en vellen
van de tong af

Ik heb op Java eens een gift van
cen Javaansch Prins op Soerabaja, terwy
wy te zamen op een tocht waren , van
een zoort van Jamboesen, die klein, maan
uitnemend aangenaam van geur waren ,

trekkende geheel en al na de reuk van
De Roos- Roozen-water, bekomen. Zy waren vee
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ronder, als de voorige, en niet grooter, geurige
dan een jonge gemeene Pinang, geel van Jamboes.
verwe, en hecrlyk van smaak.

Ik heb ze, voor of na die tyd nooit
meer gezien; maar zy quamen my toen
byzonder wel , alzoo wy byna van
alles gebrek hadden, en niets, dan door
’t zwaard, bekomen konden.

eWaterMen heeft buiten deze nog een zoort
Jamboes.van kleine Jamboezen , die men Water-

Jamboezen noemd, om dat zy waterag-
tig en laf van smaak, en zoo aangenaam
niet, als de voorige, zyn.

Zy zyn als een Boeren-Pruim van groo-
te, of daar ontrent. Deze werden raauw,

en ook wel gestoofd gegeten. Zy groe-
en vier of vyf by een, zynde rood, en
ook wel bleek-rood van verwe, en ge-

lykende eenigzins na een klein hoedje :
t zyn rechte bedriegers, die van buiten
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 scho-
tel ecten.

Men heeft van deze ook tweederley
zoorten; dog de tweede zoort valt rin-
scher.

Deze Boom is veel lager, als de voo-
rige, en veel kleiner van bladen, die ge-
lyk als een ssim kruis maken. Het blad
is ook zoo donker-groen niet , en de
bloessem is wit, zynde veel digte draa-
den by malkanderen.

Men heeft deze Vrugt in November

en December, in welken tyd der hitte zy
ook ongemeen verquikkende, gelyk ook
de schorsse van deze Boom wel zoo goed
tegen de Sprouw, als die van de groote
Jamboes-boom, is waarom men de zelve
ook wel op erven agter de huizen plant,

behalven dat ook deze Kers-roode Vrug-
ten een fraai gezigt van verre geven.

Daar is nog een ander zoort van Jam-
boesen , die de Swarte Jamboes genaamd
werd, en die bloed- of donker-roode

Vrugten geeft. Deze Boom is veel hoo-
ger van stam, als de voorige, veel glad-
der van bast, en de takken des zelfs brei-

den zig ongelyk wyder uit. Ook zyn
de bladeren veel langer en smaller, als

die van de groote Jamboes-hoom, staan-

de ook, gelyk de andere, twee en twee
nevens een. Zy zyn ook lichter-groen
van verwe

De bloessem is byna als een groote
Jamboes , dog langer van fnazelen, en
schooner rood van verwe. Men ziet ook
de Vrugt, twee of drie by een wasschen,
die, ryp zynde, wel een groote Peen
gelyken, zynde grooter, als de groote
Jamboes , wat gerimpeld, en zoo don-
ker-rood , dat zy als na den zwarten
trekt. Zy is zeer zappig, wit, en wat
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en voor al op Hoewamohel, daar men oppurperverwig van merg (dat men in de
Loeboe nog een andere byzoort 'er afgroote Jamboesen mede wel heeft) zynde
heeft. Hoewel deze Laken- Jamboezenvan een groote graauwe drooge korl
nu ook al aan ’t Kasteel Victoria bekendvoorzien, om de welke een veel zagter
zyn; dog zy werden weinig geagt, ommerg, dan om de groote, zit.
dat men een beter zoort heeft.Deze Vrugt is nog wel zoo lekker,

De Atun-koom is mede een van de voor-zappig, en wel zoo wynagtig, als de
naame Vrugt-boomen. Hy is maar vangroote Jamboes, ongemeen verfrisschen-
een matige hoogte, recht van stam, diede. Men eet ze raauw, en ook ge-
hier en daar wat uitgehold, en welkersstoofd, voldoende in beide even zeer.
schors zeer bros isDe Amboineezen houden dit echter

Zyn takken zyn recht, en zyn geribde
voor een zoort van Wilde Jamboes-boo¬

bladeren meest enkeld op zig zelven,men, en schoon de zelve zulken lekke-
ydel, en ontrent vier of vyf duim lang,ren Vrugt uitleverd, zoo geeft zy nog-
en half zoo breed , hoewel ik 'er ooktans een slegt hout, dat voor de Tim-
wel langer gezien heb, en egter maaktmerlieden niets weerdig is, dan tot brand-
hy , door de menigte van zyn takjenshout. Deze Boom werd meest door de

nog al een redelyke top.Vleermuizen in ’t wild geplant, hoewel
Zyn bloessem bestaat in vyf blaadjensde Amboineezen hem ook in hunne Tuinen

met veel dunne fmazelen van binnen, waarbuiten voortquecken.
uit de Vrugt voortkomt, die ontrent alsBuiten deze is 'er nog een andere, of
een groot Hoender- of Ganzen-ey zig ver-de rechte Wilde of Witte Bosch Jamboes¬
toond , zynde bleck van buiten , bynahoom, die witten bloessem, en ook zul-
als of 'er Zaagmul, of wel iet desgelyks,ke Vrugten geeft.
pgestrooid was, en van een harde dik-De stam van deze Boom is vecl lager,
ke bolster voorzien. Zy hebben eendan de tamme , ook gemeenelyk krom,
groote lange rosse korl, die wrang enhebbende kleine dunne takken, en bla-
droog van smaak is.deren, die ook wat langer, en donker

Men heeft 'er tweederley zoorten af,der-groen, dan de tamme, zyn.
de eene wat vetter en aangenamer, als deDe Vrugten komen ’er gemeenelyk
andere , en daarom van de Amboincezentwee en twee aan, hebbende de gedaan-
de vette Atun genaamd.te van Queepeeren , agter aan als een

Zy werden nooit op zig zelven gege-tuit, en verder wat rond, en platagtig.
ten ; maar wel in eenige zoorten vanZy zyn zoo zappig niet, als de groo-
Amboinesche Spyzen gebruikt, die zy vante Jamboezen, en harder van merg, een
raauwe Sardyn-Vischjens, als Haringweinig bitter, ook wat laf of wild van
Ritsjes , Limoen-zop, Gember, en meersmaak, en van een kleine korl voorzien
onder een gehakt, maken , waar onderZy bloejen in Juni of Juli, en zyn
zy deze korl dan raspen, en dit verzeeu-twee of drie maanden daar na ryp.
werd kostje, Coho Coho genaamd , etenEindelyk valt 'er op Ceram nog een

de Inlanders (en nu ook al veel Hollan-Wilde Jamboes-hoom, die van stam on-
ders) zeer geerne.trent als de wateragtige Jamboes is, met

Deze korlen zyn zeer goed tegen dewiens bladeren ook deze best over een
Loop, alzoo zy zeer sterk te zamen trek-komen.

ken, en schielyk stoppen , weshalvenMen ziet de Vrugten by lange trof-
men die met voorzigtigheid, en maarsen aan een enkele steel voortkomen ,
matig in zoo een geval gebruiken moet.hoewel zy yder nog een byzonder steelt

Deze Boom valt hier schaars, en isje hebben, daar ’er dan wel twee en
zeldzaam , hy groeid daarenboven ookmeer aan zyn, gelyk men in de teeke-

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 deren-pruim ; dog wat langwerpig, met
een groote navel, niet gerimpeld, en Bloessem, en Vrugt niet, om dat ze zeer

net na ’t leven geteekend is in de Hortuszeer zagt, als men die aantast, als of
wel Malabaricus in 't III. Deel.men laken voelde, waar na zy ook

De Anona-boom is niet hoog slegtLaken-Jamboesen genaamd werden. Ly
3en van hout, en van grootte byna alsis donker-purperagtig van buiten

een klein Limoen- boomken, hebbendeheeft weinig merg , dat wit, niet zeer
een kromme stam, ydele en brosse tak-zappig en droog, hoewel wat rynsch van
ken, en bladeren, die in reyen dicht aansmaak is, hebbende een lange korl, die
een staan, en die niet boven drie of vierzeer t’zamentrekkende, en van grootte
duim lang, rykelyk half zoo breed, enals een Pistache, of als de korl van een
donker-groen van verwe zyn.Olyf is.

De bloessem is wat groen, dog meestZy vallen meest op ’t Eiland Ceram,
geel-
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wel watintrent een voet lang, en ookgeclagtig, bestaande uit drie smalle bla-
korter,drie of vier duim breed, donler-derkens, die zig driehoekig, en in 't
groen; dog vol graauwe vlerken, en metbegin van Juni begind te vertoonen.
eenige ribben bezet.De Anona-Vrugt gelykt zeer wel na 't

De Vrugt, die ryp zynde geel ishert van een Koebeest. Eenige nogtans
wast by een tros, en is van grootte alszyn wel wat ronder. Zy valt wel zoo
een witte Boeren-bruim, of als een Ki-groot, als een matige zoete Limoen, en
vits-ey. Men ziet hier een takje metis als vol ruiten , die over de geheele

Vrugt een weinig ingekeept, loopen. zoo een tros, en met zoo een Lanssa-
Vrugt byzonder, zoo groot, als zy, rypOok ziet men aan de eene kant door-
zynde, is, op No. IX. afgeteekend.gaans cene keep, die niet diep gaat. Zy

is van buiten, als zy ryp werd, roodag- Zy hebben van buiten een geele schil-

Ly le , die zig gemakkelyk ’er af schillentig, dog, ryp zynde, wat bruiner.
laat, of, met de vingeren genepen zyn-is van binnen wit, zagt, dog gantsch

't de, borst zy van zelf open.niet zappig van merg , hebbende in
midden een stuk weegs henen een steel, Van binnen vertoond zig een witag-
waar aan zig in ’t merg veel lange zwar- tig, glad, doorschynend, zappig merg.
te korlen vertoonen. Men breckt ze in zynde in vyf deelen , byna als de smalle
stukken, alzoo de schil te bros is, eet Look-bolletjes, verdeeld, waar in platte,

eenigzins hoekige, korlen zyn.die zoo, en men spuwd de korls uit.
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
zy sterk voet. Men eet ze raauw, uit zynde , zich niet verzadigen , en ’er

niet uitscheiden kan. Ik heb ’er menigede hand, en zy werden geoordeeld te
schotel vol alleen, te weren , op eencstoppen. Zy zyn gemeenelyk in Augu-
reis een gelyk , af gegeten, en zy zynstus ryp , na dat zy in May of Juni ge
my nooit qualyk bekomen. De korl isbloeid hebben; dog om ze voor de Vleer-
zeer bitter, en daarom moet men die nietmuizen, die ’er op vlammen, te bewaa-
in stukken byten. Deze Vrugten geven,ren, zoo laat men de zelvc niet volko-

gestoofd zynde, ook een lckkere schotelmen aan de Boom ryp, maar men plult
eeten, en schoon ’er maar weinig Wynde zelve, ten naasten by ryp zynde, en
bykomt, zoo zou men zeggen , dat erlaat ze verder in de Ryst ryp werden ,
veel by gedaan was. Zy verfrisschen,daar zy maar weinig dagen in behoeven
en verkoelen ymand sterk.te leggen.

Men heeft deze Vrugt gemeenelykHet is zeer waarschynelyk , dat deze
ryp in Maart, of April, en eenige vol-Boom hier mede van buiten ingebragt ,
gende maanden, en men ziet ze in No-en vreemd is.

vember, of December bloejen.Men heeft tweederley slag van de zel-
Zy wil wel ’t best in 't wilde tieren ,ve, en de tweede zoorte van Boomen is

en draagd dan veel eer, en overvloediger.wel zoo klein, als de eerste, gelyk ook

De korls zyn, gewreven zynde, goedde Vrugt is, die zig vol knobbeltjes, of
tegen de Buik-wormen.pokken als in ruiten, vertoond, waar na

zy ook de geknobbelde Anona genaamd Het hout deugd niet, om te timme-
meren, maar ’t werd nog wel gebruiktwerd. Zy is wel zoo zappig, en geurig,

ook lekkerder, als de voorige zoort, en tot hegten , Krissen, Bylen, Hakmef-
sen, en tot deze en gene Geweer-stee-vertoond zig, ryp zynde, graauwagtig
len.van verwe.

Daar is ook een wilde Lanssa-boom, dieDe Ternataanen, uit welker Land zy
hier gebragt zyn, noemen deze Vrugt in hoogte en in zyn verder aanzien, blad,

enz. niet veel van de tamme verschild ,Atis.

De Lanssa-boom is een fraaje hooge dan alleen, dat het blad gladder, en zoo
uitpuilend van ribben niet is.boom , die bleek en hard van hout is,

De Vrugten wassen niet in trossen,schynende wegens zyne menigvuldige
vooren als een menigte van byeengevoeg- maar enkeld, gelyk men aan dezen tak,
de stammen te zyn. Daar zyn tamme en die wy op No. X. vertoonen, zien

kan.wilde

De tamme swaar van men twee zoor- Zy zyn klein, rond, en zuur van
ten heeft) is dun van bast, tusschen den smaak. Zy werden van geen menschen,
graauwen en geelen, hebbende een fraai maar wel van de Koesso Koessos, gegeten.

e stal, dog geen breede top. Onder deze wilde is nog een tweede
De bladeren, schoon enkeld aan kor- 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,
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zelven , by de letter A. en B.waar in men twee of drie lange korlen,

enZy werd hier nooit recht ryp
die wat plat zyn, vind, die weinig mers ge-daarom meest met Suiker ingelegt.
in zig hebben. Zy valt diep in 't Ge vende een zeer aangename Consiture. Ook
bergte , waar door zy by weinig men

werden zy wel in pekel ingelegtschen bekend is. Onder de Ambonsche Vrugt-boomen Moerbe¬De Djoewat-hoom is ontrent van hoog-
ziën-teld men mede den Moerbezien-boom, diete als een Jamboes-boom, zynde dik van booim.

wel recht, dog niet heel dik van stambast, dog weinig van bladeren, die glad
valt. Zyn bladeren staan enkeld aan lan-en styf zyn, en zig met twee of drie
ge ronde steelen, byna als onze Holland-paar aan yder tak vertoonen , en wel
sche, agter breed, en voor spits , vyfzes duimen lang , en ontrent twee of
duim lang, en drie duim breed zynde.drie duim breed zyn, loopende voor wel

De Vrugt vertoond zich meest enkeld.rond, maar wat spits toe.
by yder blad een, zynde korlig, en hob-Hy bloeid met groene takjens, geven
belig, met bruine kortc hairkens , die,de van Augustus tot December toe een
gelyk als de bloessem ’er van zyn, en danVrugt als een kleinc Pruim, of als eer
werd de Vrugt als een Haze-noot vanKrooje; dog wat langer, en wat krom
grootte , werdende eerst wit, daar naof gebogen, en met een klein tuitje 'er
rood , eindelyk zwart, zappig, lekke-aan. Zy zyn byna zwart-rood als zy
van smaak, en wat langwerpig.ryp zyn, zagt om aan te tasten, rynsch

Ook dienen de bladeren tot Moes, ver-van smaak, en voorzien van een wit
meerderende ook ’t zig der zogendemerg , dat redelyk zappig, koel, en
Vrouwen, behalven dat zy meer nuttig-t’zamentrekkende is, waarom zy weinig
heden geven in de Geneeskunde.gegeten, en niet veel geagt werd, ten

De Blimbing-boom is wel niet zeer groot. De Bim-zy die heel ryp is. Zy heeft van binnen
bing-maar egter weerdig, dat men hem be-een korl als de steen van een Olyf, of als
booin.schryft. Daar zyn ’er die hoekige, eneen Pistache, ontrent welke zig 't merg

ook langwerpige Vrugten geven. Derood vertoond.
eerste zoort is weer tweederley, zommi-Deze Boom verwisseld, kort voor dat
ge die zoete, en andere die zuure Vrug-hy bloeid, zyn blad, niet te gelyk, maar
ten voortbrengen.zoo, gelyk meer andere Indische Boomen.

De eerste zoort van deze twec, of dedan ’t eene, en daar na ’t andere, terwyl
zoete, wassen aan een lage fraaije Boomer weer jonge uitspruiten. Hy is hier
met een mooije uitgebreide kroon, heb-een vreemde Boom, die ’er niet zeer lang
bende veel takken, en dichte kleineteweest, en waarschynelyk van Java
bladen, die aan wederzyden de kleine tak-gebracht is.
jens, twee en twee met cenige paaren, alsZy werden ook wel Jamboelans, of

de Acacia, by een staan sluitende zichDjamboelans, genaamd, en geven, niet
tegen den nagt, of met Zons ondergangte veel gebruikt zynde, aan een ziek
te zamen, en tegen den dag weer openmensch een groote verfrissing.
gaandeDe Boha Malacca-boom heeft zeer klei

De bloessem is purper-verwig , ver-ne bladeren, die met paaren by een, en
toonende zich als een open Klokjc, vanzeer dicht op malkanderen staan; en we
vyf blaadjes, Men ziet die aan de tak-het kleinste van alle zyn de Myrabolaa
ken, en ook aan de stam zelf.nen, die byna zich als de Blimbing-blade-

Hier uit komen drie of vier Vrugtenven vertoonen.
by een voort, zynde van grootte bynaZyn bloessem, die uit witte spitze
als een matige Appel of Citroen , watblaadjens bestaat, is klein, en spruit voort
langwerpig, en als in vyf kluften tegenuit de zelve takjens, waar aan de blade

een gedeeld , en geelagtig-groen vanren staan , dat aan andere Boomen zoo
verweniet valt.

vanZy hebben een zeer zappig mergDe Vrugt is van grootte, als een
binnen, dat aangenaam van smaak, watDjoewat-Vrugt, of als een gemeene Snap-
na de rynsche kant is Men heeft vanhaan-kogel, wat plat, en rond , blyven-
binnen in de zelve ook als zaad- of klok-de groen, schoon zy al ryp is. Zy is
huisjens met dunne lange korls, als diehard van merg, zuur van smaak, en niet
van de Komkommers.goed om uit de hand te eeten. Zy

Het is een zeer gezonde Vrugt, daarheeft voor een kuiltje, van buiten zes
men maar gerust, als in een Appel, inbyt,afdeelingen, en van binnen een zeskan-
en zy geven aan een zicken een grootetige steen, staande deze Vrugt aan eer
verquikkingkort steeltje.

De zuure Blinbing-boom is wat hoogerWy vertoonen een tak met deze
van stam; dog zoo fraai, nog zoo grootVrugt op N. XI. En de Vrugt met
van kruin niet; maar hun blad is watde byzondere kern , yder op sig

grooter
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grooter en ook groener. Zy bloejen ook
zoo sterk niet, vertoonen zich maar aar
de takken, en niet mede aan de stam ,

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'za-
mentrek kende.

Behalven deze is ’er nog een Blim-
bing-boom die de langwerpige ronde Blim-

bing-Vruyt geeft, die groen van verw
zeer rynsch van smaak, en een van de

heerlykste en verquikkenste Vrugten.
geconfyt zynde, is, die ik ooit gegeten
heb

Men zoude hier een afteekening van

de Boom, Bloessem en Vrugt geven,
zoo die niet reeds zeer net door Nieuw-

hof afgebeeld was.
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 agter-
ste vallen kleiner.

De bloessem is byna als de voorige
bruinagtig, met appelbloesseme streep-
jc, vertoonende zich aan de stam, en
takken.

Men ziet de Vrugten als by trossen
groen ’er aan hangen , die een groote
duim dik, rondagtig in de lengte, en
ontrent een pink lang zyn. Zy zyn vree-
zelyk zuur, zoo dat men van wegen ha-
re wrangheid schrikt 'er in te byten; dog
als men eggerige tanden heeft, en in
zoo een Blimbing byt, dan gaat de eg-

gerigheid aanstonds over-
Het is een Boom, die men planten

moet, en die men om veel nuttigheden.
dic hy geeft, ook gemeenelyk op de Er-
ven der lieden hier ziet staan.

De Vrugten werden nooit raauw, maar
wel gestoofd, of geconfyt, gegeten, of
tot Atsjaar ook wel tot meer andere din-

ven gebruikt, om ’er zap in of op te
druipen.

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
nog dagelyks een groote menigte van
Vrugten.

Dit is wel een Boom , die eigentlyk
tot de Hers-boomen behoord ; dog om
de aangenaamheid van zyne Vrugten,
zoo hebben wy hem hier mede onder de
Vrugten, die men uit de hand cet, en
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op de na-tafel gebruikt, willen plaatzen.

Men heeft tamme, en ook wilde Cana¬

ri-hoomen, en zy hebben gemeenelyk, pas
boven de grond, vlerken, of breede wor-
tels

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; ag-
ter aan styf, glad, en donker-groen, die,

tegen dat de Vrugt ryp werd, afvallen,
en dan is het tyd, om de zelve 'er af te
haalen

De Vrugten hangen by trossen te za-
men, twee of drie aan yder steel, zynde

van grootte byna als een blaauwe Boeren-
Pruim , wat driekantig langwerpig,
Jlaauwagtig groen van bolster , die ein-

delyk 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

oude Canari geel werd) over zich getrok-
ken heeft, die men ’er gemakkelyk met
de vinger afwryft, en dan krygt men
eerst de spierwitte Canari of Indiaan-
che Amandel, die zecr zoet, en met een

weinig Sout gegeten , zeer lekker van
smaak is. Men heeft ze ryp in’t begin
van het drooge Zaizoen, in October en
November, in Amboina; dog op Manipa.
en daar ontrent in Juni, en Juli, om dat

de Zaizoenen daar anders, dan in Am-
boina, vallen, zynde daar ’t Regen-Moes¬
son, als hier het drooge is.

Men heeft van deze Vrugten wel vier
byzondere zoorten.

Een groote langwerpige, die zeer dik

van schelp, wel drie of vier duim lanc
valt, en die driekantig is. Men vind
deze op Bangay, en yder van de zelve
geeft drie Vrugten

Ook is 'er een groote zoort, die rond
is, hoedanig men ook een kleine lang-
werpige, 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
wil , alzoo zy zeer Olyagtig en glibbe¬
rig zyn; dog de Inlanders droogen ze in
den rook, zoo, om dit voor te komen,
als om ze altyd in voorraad te hebben,
en eeten die met meer voorzigtigheid

dan wy. Ook werd ’er (voor al in Ban-
da) een zeer goede Olie, als die van A¬

man¬
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vallen de vlerken van de wortels dezermandelen, van geperst, die veel beter
Boomen ook wel zoo groot, als dieen aangenamer, als de Calappus-olie, is,
van de tamme, zoo dat 'er groote Thee-en by hen als Boter gebruikt werd, om
bakken, en kleine Tafel-bladen, af kon-

te braden.
nen gemaakt werden.De Amboineezen maken van deze Ca-

Buiten deze twee wilde zoorten, heeftnari, en van ’t Sagoe-meel , hunne Ba-
men nog een derde wilde Canari, wel-gea , een zoort van Brood, dat een half
kers Boom in verre na zoo dik niet,el, of ook wel een elle lang, een duim
kleiner en spitzer van top, als ook veeldik, en rond is. De Inlanders pryzen de
minder van vlerken en takken is , heb-zelve, maar zy vallen ons Volk wat hard
bende de bladeren met drie of vier paa-in de maag.
ren by een, dog een blad voor uit staan.Zy maken ’er ook Baroewa's, en Ma¬
Ook vertoonen zich de Vrugten yderkronnen op gelyke wyze, af-
alleen , gelyk men aan deze teekeningAls deze Boom zeer oud is, druipt 'er
op Ne. XII. klaar zien kan , han-een witte taaye Hars uit, dat metter tyd
gende aan lange steelen, en zeer wel nageel werd; dog zoo lang zy Vrugt ge
Eykelen gelykende, alzoo zy mede lang-ven, verneemd men de zelve niet, ook
werpig rond, en zwartagtig van verw,valt het wel meest op Ceram, en zelden
hoewel zoo glad niet, zyn, hebbende dein Amboina , dienende niet anders, dan
lengte van anderhalve duim, en de diktetot toortsen, en flambeauwen.
van een pink vooraan, of als een gemiee-Het hout diend voor geen Timmerlie-
ne lange Haze-noot, Men agt ze zeerden; maar werd veel tot brandhout in
weinig, om dat ze moeyelyk zyn om tede Kalk-ovens gebruikt ; hoewel de In-
openen, en zeer weinig pit hebben. Zylander nu en dan uit de vlerken een Thec-
vallen ook zomtyds wel korter,en rond,bakje weet te maken. Ook geven de ba-
dat alweer een byzonder geslagt van de-sten van de Canari-Vrugt een heeten brand.
ze zoort is, en die maar Vrugten vanBehalven de voornoemde zoorten van
een duim lang, en van dikte als een klei-tamme Canari, zyn ’er nog eenige wilde
ne Castanie, heeft. Deze hebben ver-zoorten , eene, de Wester-Canari , die
scheide uitstekende hoeken ; ook geeftontrent zoo groot is, als de twecde en
de Boom, oud zynde, Hars, maar ’t isvierde zoort , en zoo genaamd werd,
zoo sterk van reuk niet, als de andereom dat zy in’t begin van ’t Wester-Moes¬
en is verscheidenerley uit de boven- enson bloeid, zynde in April ryp, en voor
beneden stam , behalven dat de laatstede rest verschild deze niet veel van
ook zwart is.die twee voornoemde zoorten , dan,

Zy geven haar Vrugt in May, en ee-dat zy hooger van stam , kleiner van
nige volgende maanden, houdende geenblad, en dat het zelve zoo harsagtig van
vasten streek. Ook vallen zy niet, danreuk niet, als het bevorens beschrevene

op hooge Gebergten, en in diepe Bos-Canari-blad, is, dat, zoo ras men het maar
schen.tusschen de vingers wryft, een sterken

hars-reuk van zich geeft. Eindelyk heeft men hier nog een zoort

De tweede wilde zoort is kleiner, als van Canari-boomen , die de welviekende

de voorgaande, hebbende een Vrugt, als Canari-boom genaamd werd, en waar var

een gemeene halve vinger lang, mede ook twee byzondere zoorten zyn.
driehoekig, scherp, en yder zyde een De eerste zoort is glad, en wit, veel
vinger breed, en in des zelfs drie gaat hooger, dan de pas te vooren beschree-
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 De bladeren zyn korter, en breeder, als
op te kloppen. die van de eerste wilde zoort.

De Boom zelf is mede een sterke hars- 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 je, aan een dikke steel of tak. Zy zyn
na Kaars-smeer of Ossen-vet gelykt, daar 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 slagen zynde, twee of drie pitten , die
bergte. langwerpig, en goed van smaak zyn, uit-

leveren.Men kan, des noods, deze Boomen,
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,

gevende een lieffelyken reuk van zich.goed tot kisten te maken. Daarenboven
Wy
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Wy vertoonen een afteckening van de-
ze zoort op No. XIII.

De tweede zoort der welriekende Ca-
nari is ruigagtig, hebbende dikke knob-
belagtige takken , waar aan men veel
bladeren met paaren van agt of tien by
een ziet, die zeven of agt duim lang ,
drie of vier duim breed; dik, vast, wat
gebogen , en ruig boven op, dog onder
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-
riekende , nog versch zynde, eenigzins
na Amber, dog daar komt zeer weinig
uit deze Boom druipen ; maar wel veel
Olie , die zeer goed, geurig, en van
zommige voor een zoort van de Balzem
Kopal word gehouden.

Men vind deze Boomen niet zeer veel,

en nog meest, en best, op Rilang, en
Manipa. Ook staan zy geerne luchtig,
en alleen.

Onder de Boomen van nuttigheid, en

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,

zomtyds met eene, en ook wel met twee
of drie stammen, op. Het is geen hoo-
ge Boom, hebbende weinig aanzien, en
ook zeer weinig takken, die lang en taai
zyn, en waar aan de bladeren vry ver-
werd staan, zynde ontrent een groote
ringer lang, half zoo breed, en vol ge-

lykloopende ribben. Zy zyn bleek-groen
jan verw , en brengen in Augustus een
witte bloessem van vyf blaadjens voort,

'twaar uit men in November en verder

gantsch Droog-zaizoen door, de Gojava-
Vrugt heeft, die zig als een korte dikke
middelmatige Peer vertoond , van verw
wat na den Gitroen-geelen trekkende, en
vooraan van een klein kroontje voorzien
zynde.

Het merg van deze Vrugt is wit en
bleekagtig, niet zeer of pas een pink dik,
alzoo ’er veel kleine korlen in zyn. Zy
hebben een zoete drooge smaak, gely-
kende wel wat na Peeren, en een reuk,
die hen zeer eigen, wat sterk, en als die
van Hoy is. Zy werden meest wat meer
als half, of byna, ryp zynde, gebruikt.
om dat ze dan wel zoo zappig, en smaa-
kelyk zyn. Men eet ze uit de hand, en

men stoofd ze ook (yan de korls gezui-
verd zynde) zeer lekker, zoo dat men
byna meend gestoofde Peeren te eeten ,
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, al-
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zoo zy sterk stoppen. Dog men moet
ze niet raauw eeten, vermits zy dan te
schielyk stoppen.

Het is een ongemeene taaye Boom,die
men buigen kan, zoo men wil. Hy valt
hier menigvuldig, hoewel het waarschy-
nelykst is, dat men deze Boom hier van
buiten ingebragt heeft, en, zoo veele
willen, zouden zy uit Manilba hier, en
uit Peru daar overgebragt zyn.

De Boom, en Vrugt is verbecld door
Nieuwhof fol. 214. gelyk ook in ’t I.
Deel van de Hortus Medicus Amsteloda-
meusis cap. ExIII. fol. 121.

Daar is ook een wilde of Bosch-Gojava-
boom, die vry laag by de grond groeid,
en veel beter een Heester, of Struik, dan
een Boom, gelykt.

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.

De bloessem is ook even eens ; hoewel

zy meer witte draaden heeft; ook geeft
zy kleiner en ronde Vrugten, die voor
aan wat spits, of ontrent zoo groot, als
een Limmetje, of als een groote stuiter,
en donker-groen van verwe, zyn. Haar
merg is harder, maar zoeter, als in de
voorige, wit en roodagtig van verwe,
en ook vol korlen, als de tamme.

Deze Boomen zouden beter Vrugten
voortbrengen , zoo zy wat meer in de
Tuinen geplant wierden : want zoo als
zy nu zyn , heeft men aan die harde
Vrugt niet veel, schoon zy smakelyker,

als de tamme, is.
Men heeft nog een kleine zoort van

een Gojava’s-boom in Amboina, die zeer

vel na een Rosimaryn-boomtjen gelykt
zynde pas twee of drie voet hoog, heb-
bende zeer kleine donker-groene blaad-

jens, en brengende een bloessem en Vrugt
voort, die byna niet van de wilde Goja-
va’s verschild; dog zy vallen niet groo-
ter, als een fraaye Moerel-kars, en zyn
donker-groen van verwe. Zy werd zel-
den ryp, en nog minder gegeten, alzoo
er niet veel aangenaamheid, al is zy ryp,
by gevonden werd.

De Papaja-boom, die hier mede van
buiten ingebragt is, tierd hier egter zeer
wel.

Men heeft ’er twee zoorten af, de eene
het Mannetjen, en de andere het Wyfjen
genaamd.

Het Mannetjen is een regt-opschieten-
de Boom, zynde niet zeer hoog, en van
dikte als een Pinang-boom, of ontrent een
halve voet dik in de middellyn. Hy
heeft mede zyne leden, gelyk deze Boom;
vallende de bladeren by ’t aankomen van
yder lid mede af, hoewel deze leden in
deze Boom niet geheel rond loopen, ge-

lyk
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vooruit, hoewel ’er ook wel eens maarlyk zy in de Pinang-boon doen. Zyn
twee aan ’t einde van zoo een tak zyn.se ors is zeer weck, en niet boven een
Zy zyn donker groen van verw, vallen-vinger dik, ja men kan de geheele stam,

on¬de wel agt of negen duim lang ,die groen is, zeer gemakkelyk doorkap trent drie duin brecd, en aan de jonge
pen.

Boomen nog langer, en hebben een beBoven aan de stam heeft men dwars
zwaarde reuk.’er uit veel ronde holle steelen, die

De bloessem is in een groote wittewel drie of vier voet lang zyn, en aan’t
tros bestaande, waar aan veci kleine wit-einde van welkc men veel groote platte
te bloempjens van vyf bladen zyn, waardric- of vierkantige bladen, die wel an
uit de Vrugten voortkomen; zynde ilci-derhalve voet lang zyn, heeft.
ne ronde platagtige Appeitjes , die deHy geeft witte bloessem, byna als dat
grootte van een groote stuiter, of vanvan de Limoen-hoom, dog wat klciner, en
een Limmctje, hebben, en die geel vanvol gecle fnazeltjens ; dog daar komen
verw zyn.geen Vrugten aan. Men ziet 'er verscheide by een groei-Wy zouden de zelve konnen vertoo-
jen, en men vind van binnen in de zelvenen, gelyk ook het svysjen; dog laten
een vyflantige steen, gelyk men dithet na, vermits men die zeer wel in
klaar op No. XIV. beschouwen kan ,Dappers tweede en derde Gesantschap na
daar een tak met zyn Vrugten, als ool-China, fol. 212. afgebeeld vind
een volwassen, en een geopende VrugtHet Wyfien verschild niet veel van 't
afgeteckend isManneijen, zoo verre de stam, en blade

Men ziet in den omloop vyf gaatjes,ren betreft , dog die hebben meer, en
ontrent yder van welke zich drie streep-dieper ingekeepte kluften.
es in een drie-hock vertoonen. Rond-De bloessem des zelfs is veel grooter,

3, dat zap¬om deze korl zit een zagt meren komt zeer dicht aan de stam voort, ge-
pig, wat rynsch van smaak, en van eenlykende wel een Lelie, een lid van een
aangename geur is. Zy werden raauwvinger lang-
gegeten, en zyn wat t'zamentrekkende.De Vrugt heeft de gedaante cenigzins
Ook werden zy in deze en gene Spyzenvan een Meioen; dog is voor vry dilcker
gebruikt, om daar aan een rynsche smaal.met een klein tepelken, van verw, als
te geven, gelyk zy dat veel in hare Pa-zy ryp zyn, geelagtig, en hangt in me-
pedo doen. Zy verkoelen en verfrisschennigte by een-
sterk, waarom zy ook in ziekten wel ge-Van binnen is een geel en zappig merg,
bruikt werden.byna als dat van de Pompoenen, dog niet

Zy bloeyen in de drooge tyd, en menheel dik , hebbende veel langwerpige
ziet de rype Vrugten in May, of Juni.korlen, die zwart zyn. Zy smaken zeen

Men heeft ook een wilde zoort, dielaf-zoet, en plat, hebben een reuk, die
van de tamime niet veel verschild , danvry geil, en onaangenaam is, Ty werden
dat die langer, smaller, en leni-ook wel gekookt.
ger van blad , dat ook eenigzins ste-Deze Boom is door de Vrugten zeer
kelig istop-zwaar, gevaarlyk om te beklim-

Deze Boom geeft aan yder takje maarmen, en raakt door deze wicht by
twee of drie klene ronde Vrugtjens, vanzware winden zeer licht op de grond.
grootte als een Kers, geel van verw, by-Deze Bomen willen aan strand, of in
na van smaak als de tamme; maar zoozandige gronden, zoo wel niet tieren
vol, nog zoo zappig van merg niet. Ool-als in vette aarde, zy dragen meest het
vallen de korlen der zelve vry grooter,gehecle jaar door, en werden ten deelc
zynde mede vyfhoekig. Zy bloeyendoor den Julander, ten decle ook door

en dragen op den zelven tyd Vrugten,de Vogels, dien de korlen meer ontval-
gelyk de tamne.len, voortgeplant.

Hier valt ook de Condondonghoom. die De Con-Daar is nog een wilde zoort, die aan
van een matige hoogte, van dikteals dondong-strand groeid.

boom.een man in zyn middel , en zeer gladHier is een Boom , die den Inlande
van stam is.Pohon Rau, of de Draken-boom, noeme

Hy heeft weinig takken, en de gerib-van welke mede een tamnie, en een wilde
de bladeren siaan by paaren tegen een,zoort is.
zynde ontrent een halve voet lang, byr-De tamme is een Boom, byzonder
half zoo breed, en wat getand.recht, en al vry hoog opgroeid, maken-

De bloessem is wit, en vertoond zichde boven een fraayc kruin-
by trossen, bestaande in kleine bloemt-Hy heeft ydele lange takken, met veel
jens van vyfbladen, binnen in de well-egeribde bladeren, die paar aan paar by-
men eenige geele fnazelkens op zoo eenna van onderen af tegen een staan, heb
knopje ziet.bende aan ’t einde gemeenelyk een blad Hier-
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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,
Zagoe, enz. dog men dooptze eerst wat
in zout water. Zy werd ook veel in
Spys, by Visch, enz. gebruikt.

Zy heeft een gladde schil, onder wel-
ke zich een zappig merg vertoond

al-rynsch 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
Men heeft ze in Maart ryp.

Het hout van deze Boom is slegt tim-
inerhout, en veel te zagt daar toe.

Hy verwisseld van blad in de maand
September zoodanig dat hy gantsch kaal
staat; maar krygt in October, of kori
daar aan, weer jonge bladeren.

Men heeft op Malacca een zoort
niet veeldie in blad en bloessem ,

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
die op No. XV. hier afgeteekend
zien. Zy zyn zoo rynsch niet, als
de gemeene, en bleeker, van verwe
Verder is zy byna even eens, als de
andere, dog men kanze uit de hand ee
ten, om dat zy een aangename rynsche
smaak, die na iet wynagtigs trekt, heb-
ben

De Coessambi-boom is ook een fraaye

hooge, vaste en lommerryke Boom, val
lende op Java wel zoo dik, als twec
lieden omvatten konnen. Hy heeft een
icht-groen blad , dat wel zes of zever

duim lang, en ontrent drie duim breec
is, hebbende cenige ribben aan weder-
zyden , die tegen malkanderen aanko-
men. Zommige bladen staan twee tegen
een, zommige enkeld op zig zelven;
dog by de voorste twee heeft men ge
meenelyk een derde blad vooruit.

De bloessem komt geelagtig aan dun
ne takjens voort, gelyk men hierop No
XVI. zien kan, hebbende eenigzins de
gedaante als Druiven-bloessem, of als de
Turkze Tarw, of de Jagon, zoo de
Amboinezen die noemen.

Hier uit komt de Vrugt voort, die
zig verscheiden by een, dog yder aan eer
steeltje, vertoonen, gelyk men hier
mede 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 beurs-
e vertoond. Men eet de Vrugt raauw
meest tot dorst-lessching, en men pers

die meest7er ook wel Olie uit
tot zalving, nevens andere welriekende
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Olien, gebruikt, en voor een der beste
gekend werd.

Men heeft ook eenig merg tusschen
de schaal en de korl leggen, aat rynsch
van smaak, en niet onaangenaam is, trek-
kende wat na ’t zap van Druiven, en men

zuigt dat merg van de korl af-
De korl smaakt byna, als een Haze-

noot, of Pistache; maar zy is zagter, ook
wit, en bestaat uit twee stukken; dog
zy is juist zoo lekker van smaak niet

Het hout van dezen Boom is zeer vast,
hard, zwaarder als ’t yzer-hout, en dier-
halven zeer goed, om ’er zwaare wer-
ken, die last dragen moeten, af te ma-
ken. Ook is dit een schoone Boom, om
Allees, en Wandel-gaarden van te ma¬
ken , en ’t is een vermaak 'er onder te

wandelen.
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-Zaizoe-
nen verscheiden hier heeft : want op Ma-
nipa, Boero, en daar ontrent, draagt hy
Vrugten, als hy hier bloeid; en bloeid

daar, als hy hier Vrugten draagd , 't
geen om de verandering der Zaizoenen
ook niet anders zyn kan.

Men ziet ze hier niet veel, en , die 'er

zyn, komen traag by, om dat zy in een
vreemde grond staan, alzoo zy hier van
Java, of Bali, gebragt zyn.

Onder de Amborsche Vrugten teld men
ook de Sanga-Vrugt zynde van grootte
als een Chineesche Oranje-Appel, en ook

zoo van geur. Wy vertoonen deze Boom,
en Vrugt op No. XVII

De Ratappan of Katappa-hoom, is mede
een zeer schoone Boom, die niet hier maar

er naby en voor al op Java, enz. valt. Men
heeft 'er ook tamme, en wilde zoorten af.

De tamme is een Boom, die sig zeer
wyd uitbreid, en al vry hoog groeid
hoewel hy hier zoo hoog niet valt, als
ik die op Java gezien heb. De takken
groejen dwars rondom den Boom tegen
malkanderen aan ; dog niet ordentelyk
Zy hebben groote breede bladeren van

zeven of agt duim in de lengte , en vier
of vyf duim breed , loopende vooraar
wat breed, en rondagtig, uit, zynde aan
een korte dikke steel , dicht aan de tak

vast. Zy zyn glad en van een frissche

groene verwe, boven op wat donkerder-
groen, dan beneden.

De witte bloessem komt by trossen
voort, gevende daar na twee of drie
Vrugten, die wat kleiner, als een Mang-
ga, 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 inbolster is , vertoond zig byna, als een

’t begin des Jaars, eerst een boon, alsAmandel, wit, dog langwerpiger rond,
een groote Castanie, aan een steel, enzynde byna zoo zoet, en aangenaam
daar na tusschen de zelve de Cadjoe-Vrugt,van smaak, of als de Canari , dog
als een appeltje, voort, dat ontrent zoozoo vet, of olie-agtig niet, en dierhal-
groot, als een Hoender-ey is, en agterven , ook wel zoo smaakelyk, om ze uit
wat smal loopt, zynde groen van verw.de hand, en met wat zout, als Haze-
en ook zomtyds wel met eenige roodenooten, te eeten , dog zy geven geen
streepen geteekend.Olie. Het merg van deze Vrugt is zagt,Men ziet hier geen teekening van de-
en wel wat zappig; dog van weinigzen Boom met zyn Bloessem, en Vrugt,
nuttigheid in deze Gewesten, alzoo zyom dat zy in de Hortus Malabaricus in
zeer zelden gegeten werd, dog de Boon,’t IV. Deel net afgebeeld is.
die voor aan de zelve is, werd gebraden,Men heeft hier egter eenige wilde
en gegeten.zoorten, waar van de eene wel ontrent

Daar valt hier nog een andere Boom,de stranden groeid, die ook een hooger
door den Inlander Lenat genaamd , dieBoom , dan de tamme, werd, en vry
een zoort van een Wilde Cadjoe-boom is;dikker stam krygt, die gemeenelyk wat
dog deze groeid vry hooger, en rech-na ’t water toe overheld.
ter, en krygt de dikte van een Pi-De takken groeyen veel onordentely-
nang-boom. Men ziet ze in Banda meerker, als aan de tamme, en hebben hare
als hier, daar zy beter tierd, en groo-bladeren voor aan meest vyf of zes agter
ter Vrugten geeft, die ook beter smaken,een, als in een kring , verschillende in
dan die men hier heeft.grootte niet van de tamme.

Hy heeft ook bladeren , die wel eenDaar is ook geen onderscheid tusschen
voet lang, ontrent half zoo breed, spits,haar Bloessem, en Vrugten, en tusschen
en vol ribben, zyn, staande zommige en-die van de de tamme, dan dat zy kleiner
keld , en zommige met paaren tegens

zyn.
malkanderen, die men jong zynde, ee-De Inlanden laat zig aan deze Vrugt
ten kan. De melk, uit den Boom, ofteweinig gelegen leggen , om dat 'er zoo
uit de afgebrookene bladeren, op de handweinig aan is. Zy maken meer werk
druipende, jeukt sterk, en laat als eenvan ’t hout, dat zy byzonder goed vin-
brandmerk na, weshalven men zig daarden, om ’er inhouten van hare Coraco-

voor wagten moet.ra ’s, en andere Vaartuigen, af te maken.
De bloessem is witagtig, mede watMen heeft nog een Bosch-zoort, die

agterover gebogen, en leverd zyne Vrug-daar toe nog wel de beste is. Hy gelykt
ten met trossen byeen uit. Zy vallenzeer wel na de Strand-Katappan-boom.
wat kleiner, als de regte Radjoe-Vrug-Deg hy wast recht op, en spreid zyn
ten; maar gelyken ’er anders vry wel na,takken in ’t rond als een Zonne-scherm
zynde ontrent een groote duim lang ,uit.

groen, wat gerimpeld, en ook genoeg-Zyn bladen zyn smaller en langer,
zaam driekantig. Zy zyn rynsch vanzynde verder, als de andere, onordente-
smaak, zacht van vleesch, en wel zoolyk vooraan by een geschikt.
goed, en aangenaam, als de regte, alsDe Vrugt valt kleiner, dan van de
zy ryp zyn, hebbende mede zoo eenvoorige Boomen.
boon aan haar breedste zyde staan , dieDe Cadjoe-boom, hier mede door de
mede wel gebraden werd.Portugeezen, nevens meer andere Boo-

Men gebruikt dezen boom meest, ofmen, van buiten ingebragt , werd hier
tot brandhout, of tot Kalk-ovens, maarop verre na zoo groot niet, als in zyn
de Kalk, die 'er af komt, deugd niet,eigen grond, in West-Indien.
om ze op de Siri-bladen te eeten , alzooHet is hier gemeenelyk maar een
zy door hare scherpigheid de tandenlaage Boom, niet hooger dan een ge-
doed uitvallen.meene zoete Limoen-boom, zynde mee-

Wy vertoonen op No. XIX. een taksten tyd krom van stam , redelyk vol
van dezen Boom met zyn jonge Vrugt,takken , die byna tot aan de grond
enz.komen.

De Nam-Nam-boom is van een ssech-Zyn bladen vallen wel vyf of zes
dete naam, alzoo by in 't Amboineesduim lang, en ontrent half zoo breed,

Vulva canina beteekend ; maar onder-zynde styf en glad, een weinig gerim-
tusschen een Boom , die een zeer goe-peld, en yder op zich zelven staande.
de Vrugt uitleverd.Aan ’t einde der zelve vertoond zich

Het is een lage Boom, ruig, en bruinin October de bloessem, met trossen, die
van bast, van grootte en van stal, alseerst wit is, en daar na, als zy agterover
een gemeene Limoen-boom, slecht vanbuigd, roodagtig werd, bestaande uit vyf

aan-kleine smalle blaadjes.

De Nam-

Nam-

boom.
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zynde wat gebogen, en de bladeren ver-aanzien, vol groeven in de stam , die

gladtoonen zich aan korte steelen ,ver-zich als verscheide Boomen by een
en styf, byna een voet, of ten min-toonen; behalven dat men ook de wor-
sten agt of negen duim lang, en ontrenttels meest bloot leggen ziet.
een groote hand breed.Zyn bladeren staan nog al vry dicht,

De bloessem , die wit is , komt inschoon hy geen groote top maakt, ver
November met trosjens voort, gevendetoonende zig, als de Blimbing blade
in April, of May, haar rype Vrugt, dieren , twee en twee by een, dog even
wel drie of vier duim lang, en byna halfof ’er maar een blad was, zynde licht-
zoo breed is, zynde van een dikke bol-groen van verwe, glad, en redelyk styf
ster voorzien, onder welke zich een ve-De lengte der bladeren komt wel or
zelige stoffe vertoond, nevens een groo-vier of vyf, en meer duimen, en zy zyn
te platte korl, die uit twee deelen be-ontrent anderhalve of twee duim ten
staat. Deze smaken byna als Castanien;hoogsten breed, die zich in meenigte
dog wat t'zamentrekkende, en laf vantwee en twee aan dunne takjens vertoo-
smaak.nen

Men heeft witte en roode Gajang-Vrug-ofDe Boom geeft geen bloesscm,
ten , waar af de witte, ryp zynde, naVrugten , aan zyn takken ; maar men
den geelen, en d’andere na ’t appelbloes-ziet die beide aan en uit de stam voort
sem trekken.komen.

De Inlander gebruikt de zelve, nietDe Vrugt is ontrent een hand-palm
raauw maar gekookt , ook braden zybreed, gelykende wel wat na een halve
die wel onder de assche, en eetenMaan , en met veel knobbeltjes bezet
er dan den buik vol af;dog zy is wat be-zynde geelagtig van verw, en eenigzins
zwaard, en zwaar om te verteeren.ruig. Men heeft ze van Maart tot Me.

Hier is ook een Boom, die men dent'za-toe. Zy is zeer rynsch van smaak,
ge-Bilak-hoom noemd. Deze is als eenvanmentrekkende , niet overvloedig
vanmeene Pompelmoes-boom van hoogte2emerg , en groot van korl; maar,

dikte als een Mangga-boom, zeer hoekig,stoofd zynde, leverd zy een van de lek

en knobbelig, hoewel anders glad, enkerste schotelen eeten , die men hebben
rosagtig van bast. Hy is hier van buitenkan, uit, hoewel zy, ryp zynde, ook
ingebragtwel uit de hand, en tot drooge Visch.

Hy heeft weinig groote takken, dieen Zagoe, gegeten werd

zich wyd-uitbreiden, wat gebogen, volDaar is ook een wilde zoort van Nam-

kleine takjens , die vol lange scherpeNam-boomen, die vry hooger, dan de
doorns zyn, die twee en twee naast mal-tamme, werden, verschillende anders wei

kanderen staan.nig van de tamme, dan dat des zelfs bla-
De bladeren zyn, drie by een, ontrentden spitzer, ook vry langer, en breedei

twee of drie duim lang, en een grootevallen. Ook zyn zy wel zoo donker-
duim breed, agter rond, en aan de zy-groen van verw. Het is mede een zeer
sen wat getand; dog het middelste bladgroot onderscheid, dat de bloessem, en

en breeder, en is ookalt vry langer,Vrugt, van deze Boom dicht by mal-
meer getand. Daar is ook een groote,kanderen aan de takken , en niet aan
en een kleine Bilakde stam, voortkomt, gelyk men hier

De groote brengt groote langwerpigeopNe XX. zien kan. Zy vallen ook
Vrugten voort , die wel wat na eenwel zoo klein, of maar half zoo groot,
Mangga gelyken , en zomtyds wel watdikker, als de tamme, wat gerimpeld, en
ronder vallen.mede geelagtig; dog ik weet niet, dat zy

Zy hebben een geele houtagtige schelp,gegeten, of ergens toe gebruikt werden
die licht breekt, en waar onder een ve-alzoo zy zeer t'zamentrekkende, en al
zelig zappig merg zit, dat men eet; dogte rynsch , weinig van merg, en groot
dieper in zyn ettelyke deeltjens tot tienvan korl zyn.
of twaalf toe, die ook eenig merg rond-Dit hout valt vry harder, dan dat van
om zig zitten hebben, die zoet, en ookde tamme Boom , en zou derhalven tot
wat rynsch van smaak zyn, en een ster-deze en geene kleinigheden konnen ver-

ken reuk van zich geven.timmerd werden, alzoo het vast, en ef-
De tweede zoort van Bilak valt klei-fen van nerf is, en, op een drooge plaats

ner, en brengt ronder, en platter Vrug-gebruikt zynde, lang duuren kan.
ten voort , dan de eerste zoort , gelykMen heeft hier mede de Gajang-boom,
die ook wel zoo zoet zyn. Zy werdendie niet hoog, dog redelyk dik en wat
hier weinig raauw maar meest gebradenkrom valt, schynende verscheide stam-
gegeten; hoewel de Javaanen, en ande-men tegen een te zyn , hebbende een
re Volkeren, ze ook raauw ceten, dog zydunne asch-graauwe schors.

De takken breiden zich zeer verre uit, vallen wat laf, en zwaar van reuk.
Wy

Bilak-

boom.
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Zyn bladeren zyn ook korter, en ron-Wy vertoonen een teekening van de

der.eerste zoort op No. XXI. met de Vrugt
De Vrugten vertoonen zich byeener aan, en een rype byzonder. aan takjens, gelyk wy aan dezen tak opHet hout is zeer quastig, en knobbe¬

No. XXII. konnen zien, en de zelvelig, en daarom byna nergens toe, dan
verschillen niet veel, van de tamme, dan

tot brandhout, dienstig
dat zy wat ronder, en zoo goed vanOnder de Boomen, die hier valien, is
smaak niet zyn, waarom zy ook weinigde Gnemon-hoom by den Inlander zeer ge-
tot spyze gebruikt, of zelden gegeten

agt, waar van hier mede een tamme, en
werden; maar de bast van dezen Boom,wilde zoort is, welke eerste weer twee
of van des zelfs takken, is beter tot het

zoorten heeft.
bereiden van Garen, dan de tamme , omDe tamme, of wel 't Mannetje des
dat zy een fyner en taayer draad geeft.zelfs, heeft een schoone regte stam, als

Men heeft hier ook de Kelor-boom, die DeKelor-een Limoen-hoom, met een fraaye top,
niet zeer hoog, nog dik, maar redelyk boom-zynde de stam in veel leden by knoesten,
recht van stam, en takken is , die nieteven als de Pinang-boom door zekere ker-
veel in getal zyn, en waar aan veel dun-ven , verdeeld , welke verdeeling zich
ne ryskens beven malkanderen als metook aan de takken vertoond, dog wat
trossen staan, hebbende kleine blaadjensverder van een, dan wel aan de Pinang¬
niet boven een nagel van een vingerboom.
groot, die dan eens wat langwerpig, danDe bladen staan op voetjens twee aan
wat rond zyn, en zomtyds maar een optwee by een aan korte steelen, en gelyk
zich zelven , dan weer twee of drieals in ’t kruis, zynde zes of zeven duim
by een, licht-groen van verw en gladlang, en ontrent drie breed, van fatzoen
zynde.byna als een Peeren-blad , boven hec

Het Mannetjen geeft maar bloessem al-glad, en beneden glanssig.
leen , die de Papaja-bloessem wel ge-De bloessem bestaat uit geele fnazel-
lykt; dog ’t Wyfien ook Vrugten, hoe¬kens, waar uit men nu en dan wel een
wel die uit een bloessem , die uit tienenkel Vrugtie, als een Pistache, of wat
blaadjens bestaat, voortkomt.langwerpiger heeft, dat met 'er tyd

De Vrugten bestaan uit zekere hau-geel, en eindelyk zeer rood werd.
wen, of schillen , die wel een voet ofHet Wyfien verschild van stam, leden,
anderhalf lang , een dikke vinger dik,en kruin, niet van 't Mannetyjen , dan
drickantig rond, en wat gestrcept zyn.dat hy langer van leden, veel breeder,

Zy zyn graauw van verwe , en kon-en langer van blad is.
nen van binnen in drien verdeeld wer-Deze geeft Vrugten byna als Akers,
den, vervuld zynde met een witte krui-Katappas, of als langwerpige dunne O-
dige stoffe, waar in eenige korls, alslyven , die eerst ook geel, en daar na
groene Erweten, die eenigzins drickantigrood zyn.
zyn, leggen.Het merg, dat zagt, en rood , dog

De schors van dezen Boom smaalt by-weinig is, vertoond zich om een lang-
na als Radys, en de bladeren werden alswerpige Noot, waar aan zich een schelp,
een Moes voor de Slaven gebruikt.en daar in een pit opdoet, die wat groo-

Men kookt ook de Vrugten, half ryp,ter , dan een kleine Pistache, en met een
en in stukken gesneden zynde , metvliesjen is, smakende, jong zynde,
Vleesch-zop, of met iet anders , simy-als een Haze-noot; dog, oud, werd

tende de harde stok en korls weghy wat hard, om te byten; anders zyn
De versche wortel is even eens, als inzy zoet, en wat rynsch van smaak

Holland de Peper-wortel, van smaak, mitsdog om dat zy eenige jeuking in de mond
dat men die raauw late, en die niet warinveroorzaaken, werden zy niet raauw ge¬
maake.geten, maar gekookt.

Men heeft hier nog een Boom, die De WitteDe korls werden ook wel gebraden
men Sajor Poeteh, of de Witte Moes. Moes¬gegeten. Ook diend de bast van deze

boom.hoom, noemd, waar van mede een tam-Boom, of wel van de takken, na dat
me , en een wilde zoort is.zy gespleten en geklopt zyn, tot ’t ma¬

De tamme werd een dikke hoogeken van Garen, voor Visch-netten, Ly-
Boom met een witagtige bast, en volnen, enz. Dus gebruikt de Inlander
bogten en holen , krom van talken ,den bloessem, en bladen, ook om de
waar aan korte kleine takjens zyn, aanzelve te kooken , en als een zoort van
welke de bladeren dicht by een staan,Moes-kruiden te eeten.
zynde byna als de Canari-bladerenDaar is ook een wilde Gnemon-boom,
wel een voet lang , en een grootedie van de tamme niet veel verschild ;
halve voet breed, zagt en glad, eenig-maar hy werd veel hooger, heeft langer
zins geribd. De jonge zyn geel, en,leden, en die zoo verre met hare knoesten

dieniet uitsteeken.
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die wat ouder zyn, licht-groen, of van
de Krop- Salade averw in de Zomer

tyd, vertoonende zich twee en twee te-

gen een , zoo dat de vier als een kruis
uimaken.

Als deze wel gekookt, of by Vleesch
gestoofd werden , zoo sinaken zy als
Kool. De boom geeft geen bloessem.
nog Vrugten.

Daar is nog een andere zoort, die men
de Wilde Sajor-Poetcl, of Witte Moes¬
hoom noemd , die op deze en gene Ei-
landjes, als de Duiven-Eilanden, enz. wascht

en veel hooger en grooter, dan de tami-
iie, 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
zoort van Beziën, die scherp, en spits

agtig zyn vertoonende zich aan korte
trossen, waar aan metter tyd kleine wit-
te bloemen komen, die een Vrugt voort
brengen , welke wel wat na de kleine
Canari gelykt; maar die wel zoo spits,
cn wel zoo zacht is.

Men vindt dezen Boom ook wel hier

of daar op ’t Gebergte van Leytimor, doc
die geeft geen Vrugten , en deze ver-
schild zeer weinig van de tamme , dan
dat des zelfs bladen, alzoo zy bitterag-
tig vallen , in de spyze niet gebruikt
werden, en ook groener van verwe zyn

Men teld ook onder de Vrugt-boomen

de Kapok-boom, schoon de Vrugt des
zelfs niet gegeten werd.

Deze Boom heeft een hooge stam
zoo dik , dat hy niet wel te omvademen
is, met een aschgraauwe bast, vol
knoesten, met korte doornen , ook

heeft hy ydele regte dwars-takken die

glad van bast zyn, meest in drien teger
een, en zoo verder al boven malkandc-
ren tot boven toe, zich vertoonende,

maar de langste takken heeft men onder,
die allengskens na boven toe verkleinen,
hoewel deze drichockige ordre zich zoc
zeer niet in de Wyfjens, als wel in de

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
allengskens na agteren smaller werden,
zynde glad, zagt, en schoon-groen, dog
van onderen vaal, als de Zalie; of Wil-
ge-bladeren

De bloessem , die men zomtyds ir
Mey , en zomtyds ook wel in Septem-
ber heeft, vertoond zich by trossen
met groote witte bloemen, als of 't be-
kertjens waren, by een, hebbende yder
vyf blaadjens, die van binnen wat geel
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zyn, en ook vyf zulke fnazelkensheb-

ben.

Aan deze tros-bloessem wasschen de

Vrugten ook in menigte aan korte stec-
len by malkanderen , hebbende de ge-
daante van dunne langagtige Pinang, ge-
lyk zy ook wel zoo lang, als een kleine
Tafel-Pisang vallen.

Het is iet zeldzaams in deze Vrugt
dat de zelve, ryp zynde, agter splyt
daar alle andere Vrugten dat gemeenelyk
dan van voren doen.

De Vrugt heeft niet eetbaars, maar
wel een zoort van Vlok-Zyde, als Kat-
toen, in ; die zich in veel klonterige,
volagtige, en veel Zydeagtiger bollet-
es, dan wel ’t Kattoen zelf, dog wat
rosser van verwe , vertoond , zynde
veel zagter in ’t aantasten, en ook y-
der bolletie van een zwarte korte korl,
als cen groote Peper - korl, voorzien,
waar na de Rotten dol zyn. Elke
Vrugt heeft in haar bast ontrent ander-

halve hand vol Kapok, of Vlokken , die
tot het maken van Bedden, Matrassen,
en Kussens, gebruikt werden, en wel

zeer zagt; maar wat warm vallen, om
er op te slapen, behalven dat die Kapok

metter tyd ook te veel opeen pakt. Ook
moet men ’er wel op letten , dat 'ei

geen korlen in blyven , wil men zyn
Bedden en Kussens door de Rotten niet

in stukken gebeten hebben, daar men
anders geen nood af heeft. Dit is een

zeer nutte Vrugt in de huishouding, en
deze Kapok werd by geheele Pikols ver-
kogt, om ze tot het maken van Bedden,
enz. te gebruiken

Onder alle de Boomen die wy tot
ernog toe opgenoemd hebben, is

geen , die den Amboinees meer nuttigheid
geeft, als de Zagoe-hoom.

Deze vertoond zich in ’t eerst, en nog
langen tyd daar na, maar als een Hee-
ster of Struik-gewasch , bestaande uit
verscheide rechtopgaande takken by
een, die wel vyftien of zestien voeten
hoog, groen van verw, na de binnen-
kant uitgehold, dog na de buiten-kant

rondagtig, en glad zyn. Onder aan de
zelve vertoonen zich lange smalle door-
nen , die als naalden in ordre boven

mallanderen staan, van welke de mid-
delste altyd de langste is , gelyk die
ook vlak op den rug staan.

De bladeren, die zeer lang en smal
zyn, staan aan weerzyden van deze tak-
ken, zynde langer breeder en dunner,
als de Klappus-bladen, hebbende aan de
kanten dunne en zagte opstaande doorn-
kens.

Metter tyd werd van deze Struik een
stam, die, twee mans lengte hoog ge-
worden zynde, zyne doornen allengskens

ver-
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Dog de Inlanders , wel wetende , datverliest, behalven boven aan, die mede

de inwendige stoffe van dezen Boom (die
allengskens afvallen.

in wit, spongieus, en zappig Meel, datDe takken van dezen Boom, die met
zy ’er uit halen , bestaat; in groene'er tyd al vry dik werd, hebben bene-
draden en fnazelen met 'er tyd veran-den een breede voet , die wel twee of
deren zou, zyn niet gewoon zoo lang tedrie voeten lang werd, en wel een voet
wagten, tot dat hy Vrugten draagt; maarbreed is, zynde byna als een gote, die
den zelven, als zy oordeelen het tyd tezich om de stam , en om de volgende
zyn, om verre te kappen, om daar vantakken slaat , werdende na boven toe
hun Meel, en van ’t zelve hun Brood tehoe langer hoe smaller, en waar aan
maken, hoewel die van Borneo, en an-zich dan verder een tak vertoond
dere Gewesten , daar die Boom medeMen noemd deze voet een Goeroerong,
valt, het meel van dezen Boom niet totdie men als vaten, en emmers, gebruikt,
Brood, maar tot korls bereiden, die menom ’er de drank van deze en gene Boo¬
Zagoe Bornep noemd, van welke zy eenmen, daar men de zelve aanhangt, in
aangename Bry weten te koken.te ontfangen.

Men heeft gantsche Bosschen van de-Het verdere van die takken noemd
ze Boomen, voornamelyk op Ceram, enmen de Gabba Gabba, die aan ’t einde
Hoewamohel; dog zy willen niet, alsontrent een arm dik, dog beneden veel
in laage, natte, moerassige grondendikker is, zynde van binnen als een goot
staan, en werden niet boven de dertiguitgehold, en van buiten rond, ook ge-
jaren oud. Men heeft ’er die zich inmeenelyk zeer glad, uitgenomen dicht
ettelyke kruinen verdeelen, gelyk menby de Goeroerong, daar nog eenige reyen
dit in de afteekening op No. XXIV.met korte doorns staan.
zien kan , daar ook de gedaante van ’tZy zyn in ’t eerst groen, dog werden,
blad, by de letter A. bygevoegd is.na dat ze oud, of eenigen tyd gekapt zyn.

Van dezen Zagoe-hoom zyn verscheidebruin, scheidende zich ook metter tyd
zoorten ; als voor eerst , , de gemeenezelf van den Boom af, die dan van de
Zagoe -boom , die doorgaans van de In-Goeroerong, en blad, gezuiverd zynde,
landers gepoekeld, en daar 't Meel opgebruikt werden, om er de buiten- en
de behoorlyke tyd, uit gehaald werd ,binnen beschotten van de huizen der
wagtende gemeenelyk , tot dat de tak-Amboineezen, en ook wel van gemeene
ken vet en wit beginnen te werden, datNederlanders , en andere Ingezetenen ,
de rechte tyd hier toe , en ’t merk ’eren meer andere dingen, af te maken ,
af is.die, zoo lang zy nieuw en versch ge

Deze geven ook de beste bladeren totmaakt zyn, nog al vry wel staan, en een
Atap, die wel vier of vyf voeten langfraaye glans van zich geven, die zy, oud

en wel een hand breed zyn, hebbendegeworden zynde , verliezen, gelyk zy
korte doornen, als cen naald, en Vrug-dan ook zoo dicht niet blyven, als wel

ten als een Kivits-ey.in de eerste jaaren , dat zy daar toe ge-
bruikt wierden Daar is ook een wilde Zagoe-boom, die

vry hooger van stam, en voller van door-Zoo lang als de stam nog onvolkomen
nen , dan de tamme, is, zynde veel har-is verneemd men rondom de wor-

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 vo-

weer beschermen, die anders op 't Meel rige. Deze heeft men op Ambon zeer
weinig, en meest op Ceram.van dezen Boom byzonder zouden aa-

zen. Behalven deze is 'er een andere zoort

Hy geeft geen Vrugt, dan na dat met lange doornen, en een dunner stam,
als de vorige, ook is de Gabba Gabba vanal zyne kragt als weg is , en als hy

haast sterven zal, wanneer ook de takken deze zoo duurzaam niet, en zyn bladen
zyn donkerder groen van verw, smal-als met Meel bestrooid zyn , op wel-

ke tyd zich boven in de kruin als een ler, en dunner, waarom zy ook lichter
scheuren.kroon met kleine Vrugten, gelyk een rone

Men krygt ook in verre na zoo veelDuiven-ey, of als een kleine stuiter groot,
Meel uit deze Boomen niet, als wel uitwaar in weer een korl als een kogel is)
de eerste zoorte. De Vrugten van dezeaan de zelve in menigte vertoonen, die
Boom werden wel zoo groot, als eenalle groen, en, ryp zynde, wrang, en
Hoender-ey, en overtreffen alle de ande-vol ruitjens zyn , en ook eindelyk
re in grootte. Deze zoort valt veel aangeel van verw werden, gelyk men die
de Drie Huizen, of aan de overzyde vanook op No. XXIII. by de letter B. zien
’t Kasteel Victoria.kan.

Daar
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ook zekere Paddestoelen, die zy al medeDaar is nog een vierde zoort, die zy
tot een aangenaam geregtje weten te be-’t Wyfjen noemen. Deze heeft geen
reiden; en als deze Boomen nu verrot-doornen, dog zyn bladeren eindigen met
ten, zoo groeyen ’er in dat verrot deel,een lange fpitze punt, die al vry styf is.
en ook wel boven in de kruin, heerly-Deze leverd wel 't beste Meel tot hare

ke, vette witagtige Zagoe-wormen, metPapedo uit; dog tot Brood en deugd het
bruine hoofden , die de Inlanders aanniet, om dat het niet duuren kan.
speetiens braden , en voor een grooteHet is zeker, dat deze Boom voorden
lekkerny opeeten; dog de hoofden doenInlander zeer nut is, en veel dingen aan
zy ’er af, en dan werden zy ook wel vanden zelven geeft, die hy niet zou kon-
eenige Hollanders gegeten. Maar iknen missen, en die het wezentlykste mid-
kan niet zeggen, hoe ze smaken, alzoodel van zyn bestaan uitleveren.
il nooit lust gehad heb, om ze te proe-Onder deze nuttigheden moet men al-

venlereerst de Zagoe Manta, of het raauw
Dit Zagoe-Meel nu kan in zich zelvenZagoe-Meel , tellen , dat een byzondere

niet boven een maand of zes weken duu-wyze van doen vereischt, om het uit dien
ren, en dan diend men het zomtyds nogBoom te krygen.
met wat versch water te besprengen,hoe¬De Inlander heeft buiten het merk
danig het ook wel vervoerd werd.van die kroon aan de Boom, als de tak

Men is dan gewoon ’t zelve ten deeleken wit beginnen te werden, nog een
tot Papedo, of Inlandse bry (die wattweede middel , om te ontdekken, of
dunner, als Bokwyten-bry, of als Styfzel,het tyd is , om den Boom te vellen, en
gemaakt werd) of wel meest tot het ma¬de Zagoe daar uit te haalen.

ken van Zagoe-Brood te gebruiken , datZy kappen een gat in den Boom, haa-
zy in langwerpige vormen, uitdrukke-len er eenige stoffe uit, en zien, of zi
lyk van steen daar toe eerst gebakken,bequaam is, om ze daar verder uit te
bereiden.schoffelen, zoo neen, zoo stoppen zy

Yder van deze steenen , die ontrentdat gat weer toe, maar zoo zy zien, dai
van een groote span lang , en een handhet tyd is, kappen zy den Boom om,
breed zyn, heeft vyf, zes, of meeren verdeelen hem verder in eenige moo-
groeven , waar in zy, na dat die heetten, om hem te gemalkelyker te kon-
gemaakt zyn, 't Meel strooyen, ’t geennen behandelen.

daar in ten eersten gaar, en tot Zagoe-Op een van deze mooten nu gaat de
Koeken bakt, die zy ’er dan uit doenInlander schreyeling zitten, bedienende
stroyende zoo lang ander Meel in de zel-zich van een Dissel of van een schert
ve, als zy heet blyven, die zy anderswerk-tuig in de hand , waar mede hy
weer heet maken, gaande dus voort totde overlangs gekloofde moot schoffeld,
dat hun Meel, dat zy tot Brood makente weten, het wit en vezelig merg, zoo
wilden, verbakken is.fyn als Zaag-mul kapt, doende dat ver-

In de Xoelase Eilanden, op Ceram, ender in een Goeroerong met water, aan
elders, bakt men deze Zagoe kleiner, alswelkers breed einde een zeef is.
in Ambon, en ook recht vierkant; maarDaar na werd deze witte gehakte
zy is zoo hard, dat men ’er naauwlyksstoffe met de hand digt ontrent die zeef
in byten kan; daar de Ambonse , versch-gekneed, door welke dan de fynste stof,
gebakken zynde , zich nog redelykof 't Meel, in een kleine daar onder ge-
wel eeten laat, hoewel zy, koud gewor-zette Praboe valt, waar in ook water tot

den zynde , al mede wat harder werd ;boven toe is, en in welke dit Meel ten
dog hoe harder zy werd, hoe langer zyeersten na de grond zakt, daar men het
duuren kan.als men oordeeld, dat er genoeg in is

Als de Inlanders dit Zagoe- Brood , enuithaald , tappende het water voorzig
wat Canari, Piessang, of een Vischje,tig 'er af, en doende ’t fyn Meel in
met wat Ritsjes, en zout, daar by hebben,mandjens van groene bladen , die daar
zoo konnen zy ’t stellen, ende en zullentoe gemaakt werden.

zich ook niet weer na ’t Bosch bege-Het geen ’er nu van dit voornoemd
ven voor dat hen de nood ’er toehakzel, dat met de hand gekneed werd,
dringt : want dat brengt de luyen aardoverschiet, zyn dikke fnazelen, en ve-
der Amboineezen zoo mede.zelen, waar in nog eenig Meel zit, die

De Bry, die zy van dit Zagoe-Meeldan nog goed voor de Verkens, en een
kooken , valt zoo dik , nog zoo styfzoorte van Draf zyn, waar mede zy de
niet, als onze Boekuyten-bry ; maar zyzelve vet maken, en die zy Ela noemen;
gelykt wel eer na dunne witte Styfzel,hoewel zy die ook wel in 't Bosch maar
die zy gewoon zyn met twee stokjensop een hoop laten leggen, en dan vaa-
zoo lang te haspelen, tot dat 'er ontrentren 'er de Bosch-Verkens ook wel af-
een mond vol aan blyft zitten, die zyOp die hoopen met Ela nu groeyen

ZIII. DEeL. dan
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aardbeving heeft, veel beter, als eendan in een sauce van Bacassam, en visch-
Dak van Pannen, en in dezen opzigteof zee-water, waar in zy wat Sout-
zoo gevaarlyk niet; dog by tyden vanRitsjens , ’t zap van een Limoentje of
brand , branden ’er geheele blokkenLimmetje, en meer andere dingen gedaan
met huizen weg, om dat het een lichtehebben , indoopen, en zoo inssorpen,
en drooge stof is , die van ’t eene tot 'tverklarende daar by , dat 'er niets ter
ander huis zeer licht overvliegd , hetwereld is, dat hen zoo lekker, als dit
geen de Ingezetenen van de Stad, desmaakt; hoewel zy geen groot voedzel,
Atap al voor lange tyd heeft doen ver-maar wel, voor een korte tyd, een dik-
werpen, en Pannen-Daken kiezen , omken en opgeblazen buik geeft.
dat men dan zulken gevaar van denMen kan deze Papedo ook als een zoor-
brand niet heeft.te van Styfzel gebruiken , om ’er iets

Dat de Gabba Gabba, zynde de talmede te plakken ; dog zy moet wel
van de Zagoe-boom, waar aan deze Atap-drie of vier dagen oud zyn, en dan is zy
bladeren groeyen , hen tot het makentot alles nog al niet even goed.
van de beschotten en buiten-muuren, ofDeze Boom geeft ook een zoort van
tot heiningen van hunne huizen diend,Palmyt, of Inlandze Kool, maar zy is
hebben wy al eenigzins bevorens gezegt.zoo goed, nog zoo gezond niet, als wel
Zy maken ’er ook Zolders, Banken,andere Palmyt.
Stoelen, Doozen, Vlotten , Dego De-De bladeren van dezen Boom dienen
go’s, ofbreede Slaap- en Zitbanken, enden Inlander even eens, als het Riet on
honderd andere nette dingen af; maarze Boeren. Men vouwd de zelve dub-
zulke huizen (gelyk men wel denkenbeld te zamen over een dun plat gesple
kan) zyn niet van langen duur, enten Bamboegje, en naaid die dan verder

met cen draad van Loleba (dat nog dun- deze Gabba Gabba verteerd , en ver-
ner Bamboesjens zyn) te zamen, zooda molmd in agt, of tien jaaren, na dat de

plaats is, daar zy droog, of vogtig staat,nig, dat deze t'zaamgenaaide Atap dan
ontrent vier of vyf voeten lang en een in zich zelven weg
voet of twee breed is , die zy dan ge- Ook zal een Inlander wel toezien, dat
bruiken om hunne huizen, en ook verder er niet te veel takken of bladeren te gelyk

alle andere dingen tegen den regen, enz. van een Boom genomen werden , alzoo
mede te dekken. het de Boomen onderdrukt, en als treu-

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.
geen Atap heeft; dog de Atap is beter, De Goeroerongs dienen den Inlander
en duurd ook langer. voor Emmers, en Vaten, om vogten en

De Inlanders weten de huizen hier dranken ’er in te ontfangen, gelyk zy
mede zoo dicht te dekken, dat 'er hoe die ook aan hare Klappus, Zaguweer, en
zwaar het ook regend, geen regen door¬ andere Vogt- Boomen hangen. Men
dringen, en dat ook geen wind die licht kan die ook tot het dragen en haalen
opwaayen zal; dog zy dienen die om de van andere dingen (gelyk de Slaven dat
zes of zeven jaaren wel eens te vernieu- doen) gebruiken ; en daar werden ook
wen. 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 Sagu-
weer-boom. De Nipa-boom. De Lontar-boom. Nuttigheden des zelfs.
De Pinang-boom. De Nibong-boom.

BOOMEN, die Drank uitleveren- 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.

Dit
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En GEWASSEN

Dit is een zeer bekende en hooge
Boom, die recht op by zekere leden, die

yder een kerf hebben, en die ruim halver
weg loopen, wascht, die al zyn takken
en Vrugten boven aan den top van den
Boom heeft, dog schoon hy gemeenelyk
recht wascht, ziet men er echter
veel voor al die aan Strand staan, ge

weldig overhellen, zynde asch-graauw

en slecht van bast, en van wortels, waar-
om zy ook licht uit de grond raken, als
't sterk waaid

Als deze nog jong is geeft hy al
een fraaye lommer; dog zoo hoog, als
hy gemeenelyk doet, uit de grond opge

steckt hy boven al-wasschen zynde ,
le andere Boomen verre uit, en dan

heeft men zeer weinig aan de lommer,
ten ware dat er veele, bosch-wyze, by
een staan.

Hy is ontrent zestig of zeventig voe
ten, als hy volwassen is , hoog; dog
niet dikker als een Mans dye (weinig

Boomen uitgezonderd) maar aan de wor

tel is hy wel wat dikker.
Hy maakt boven aan een top van tak-

ken 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
de einden dunner, hebbende ook een

geut in ’t midden, en een ronde rug; zy

zyn doorgaans zeer ssecht en voos van
hout, gelyk ook de gantsche Boom is

Aan de zyde van deze takken heefi
men drie of vier voet van haren oorspronk
de bladeren, die, jong, wit, en daar na

groener zyn, gelyk ook de tak, jong
zynde geel, en daar na zig groen ver-
toond.

Midden door deze bladen loopt een

rysken, of een zenuwe, die al mede zyr
dienst geeft.

Aan dezen Boom komt een Majang, of-
te een zak, waar in de bloessem zit, zyn-

de een bondel met lange geelagtige stee
len , yder een voet, en meer, lang, die
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

ze Vrugten , tot veertig of vyftig toe,
en ook wel meer.

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.
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De Vrugten , die hier aan voortko-
men, zyn als de bol van een hoed, dog
wat drichockig, hoog en plat, agteraan
wel zoo breed , voor wat spitzer, en

groen van verwe
Deze, opgekapt, of een gat 'er in ge-

stoken zynde, zyn zoo vol, als een ey
en niet een zeer zoet zap, dat om de

koelte veeltyds voor den dorst gedron-
ken werd, vervuld; maar dat ook wel
licht ymand aan een doodelyke loop helpt,
vooral als hy dat, te warm zynde, drinkt.

Zy hebben van buiten een dikke, spon-
gieuse bolster, onder welke een dikke
harde schaal komt, waar op een vezeli-
ge stoffe, vooral aan de oude, zit

Deze harde Noot, die nog wel als een
kinder-hoofd is , is aan de ronde kant
de bruine schaal wel een kleine vinger
dik, zynde van binnen (wanneer ’t nat
zich al tot een vaste stoffe gezet heeft

van een wit hard pit, ontrent een pink
dik , voorzien, dat byna als een Haze-
noot van smmaak is, en dat tot veel zaaken
gebruikt werd.

Hoe de Noot jonger is, hoe de witte
nootagtige stoffe beneden lilagtiger, en

21hoe 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.

Maar behalven dat men dit Caleppus-
weter drinken, en de Noot eeten kan

zoo is men ook wel gewoon de bloessem,

of Majang, niet tot het aanqueeken van
Vrugten ; maar tot het tyfferen van

drank te gebruiken, snydende die af , en
men houd ’er dan een geutje van een Ca-
lappa-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
En dat is die vermaarde Vin di Palma

die op Ceylon, Suri, elders Noddi, dog in
Amboina, Towak genaamd werd, geven-
de eerst een heele zoete, en daar na een

drank, die hoe langer hoe zuurder werd
Van deze Calappus-hoom zyn veelerley

zoorten, meest egter in de groote en
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 geen-
zins zoeke. In de Hortus Malabaricus is
zy beschreven, en zeer net verbeeld on-
der de naam van Tenga, gelyk men daar
in’t I. Deel de Boom Fig. 1, en de Noot

Fig. 3. en 4. behalven dat men die ook
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.
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ten de Heer Landvoogd van der Stel ee-Ik zal alleen eenige voorname zoorten
nige aan de Heer Borgermeester Nicolaas

noemen, die ik wel kenne.
Witzen te Amsterdam gezonden heeft.Bchalven deze gemeene, die wy be-

Dit is een Boom, en Vrucht die aanschreven hebben, is 'er bekend de Ca-
veel menschen en dieren zyne nuttighelappa Maldiva, vallende in die Eilanden
den geeft.ontrent Ceylon, en gevende een kleine

Het jonge blad van den Boom diend oplangwerpige Noot ontrent twee vuisten
Malabar, om ’er op te schryven, gelyklang, zynde vol van pit. Dit is eigent-
ik daar van verscheide Boeken gezienlyk een Zee- en geen Landgewasch, en
hcb.voor zoo eene Noot sals t een rechte is

De buiten-bolster gebruiken de Slaven,werd wel drie of vier honderd Ryksdaal-
om ’er ’t huis mede te schrobben, alzooders door de Grooten op Macasser, om
de vezelagtige deelen de vuiligheden weldat het een heerlyk middel tegen ’t ver
afnemen. Ook gebruikt men die hairi-gif is, gegeven.
ge en fnazelagtige deelen wel om ’er deDaar is een andere zoorte van Calap-
Vaartuigen mede te kalefaten, Lont afpa boomen, die zeer lang van stam , en

te spinnen, ja zelfook, om ’er een zoortklein van Vrugten is, zynde ontrent van
van touw, en kabels, van te maken, diegrootte als een Maigga, groejende wel
men elders gewoon is Cair te noemen.agt of tien, als de Lanssen, byeen, waar

De doppen, of schaalen van de Cocos-om zy ook Calappa-lanssa, of Lansse-
of Calappus- Noot werden tot fraaye drink-Calappus, genaamd werd zynde lang-
vaten, trechters, pot-lepeis, Pinang-doo-werpig, zeer dun van schaal en bol-
zen der Grooten, en tot meer anderester, en lekker van smaak.
dingen toebereid, zeer glad en bruin ge-De Konings-Calappa is mede een zeer
olyst, en die Vaaten en Pinang-doozenkleine zoorte, hebbende ook kleine en
zomtyds met zilver, en ook wel metronde, en ook wel Orangieagtige Vrug-
goud , beslagen; behalven dat 'er ookten. De Boom is ook zeer laag van stal,
wel knoopen van gemaakt werden.pas agt of tien voeten hoog, en veel

dunner, als de gemeene Hct pit van de Noot werd niet alleen
gebruikt, om uit de hand te eeten;De Verkens-Calappus verschild niet vee-l

maar zy raspen het zelve, ’t geen zy dan,van de gemeene, als dat hy zoo hoog
of raauw eeten, of met water mengen,niet is, alzoo de Vrugten, pas vyf of zes

voet hoog, en nog veel lager van de en kleinsen, makende daar dan zoo Ca-

lappus-melk af, die zy gebruiken, of omgrond wasschen. Ook is het zap der
ze met ryst, als Rystenbry, te kookenzelve wel zoo aangenaam, als de gemee

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 Moeskrui-

mede 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. anders bederft zy

Noch heeft men een andere zoorte,die 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 zou-
Hoender-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

pit. zynde, en ’er dan Visch mede bradende,
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 vuilig-
van 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. Lemoen Coeramas genaamd , onder drui-

pen laten) te beter weg te nemen.Men heeft in Amboina ook een zoort
van Clappus-boomtjens, die zeer diep land- De Clappus-Olie geeft hen ook , wat

ouder zynde (vermits zy dan sterk werd)waard in op zekere Gebergten van Ce-
een groote nuttigheid tot het brandenram vallen, alwaar zy geheel en al met
van hare lampen , die daar toe in eenhare Vrugten ’er aan in steen veranderd
groote menigte byeen gezameld werd,zyn, en die egter hare frissche groene ver-
behalven dat zy, zomtyds versch, en ookwe behouden, van hoedanige kleine zoor-
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wel zeer oud zynde, veel van hen in de

Geneeskunde gebruikt werd , om lam
me leden, en andere ongemakken, door
't stryken der zelve met deze Olie, te
helpen.

Van de drank nu, die ’er uit de Ma¬
jang, of bloessem zypeld , heeft niet al-
leen de Amboinces het gebruik, om die
zoo als zy van den Boom komt, zoet te
konnen drinken; maar zy verkoopen er
ook veel af aan de Chineezen, om daar af
Arak, zynde een zoort van slechten A¬

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
zegt, hoewel zy zoo goed niet, als die

van de Zagoe-hoom, zyn.
Zy werden ook gebruikkt om doozen,

inlandze hoeden voor Mannen en Vrou-

wen, om Catoepa's (zynde beursjens, om
er Ryst in gaar te koken) om cier-boo¬

gen als deze of gene trouwen zullen
af te maken, en ook om er, als menze
aan een touw bind , en even ondei

water in een halve Maan op de opper-
vlakte van de Zee houd, de Visch door

te verschrikken, en na land te jagen, dat
men tweezins, of met de Tali Soekei, of
inet de Tali Couwer doen kan, twee wy-
zen van Visschen in Banda beter, dan in

Amboina bekend, met welke eerste zoori
in de maand October zeer veel Makreel,

en andere Visch, Parauwen, of Canoa's

vol gevangen werd
Men heeft van dezen Boom ook een

heerlyke zoort van Palmiet, die van een

Hollandze Juffr. toebereid zynde, byna
als Bloem-kool smaakt, en zeer lekker is

Het gebeurd ook zomtyds, dat 'er in
de Calappus-Noot, of in de Boom, ofook
wel in de Palmiet, een Calappa-steen ge

vonden werd ; maar dat is yet zeldzaams,
en zoo een steen, zynde wit, en van

grootte als een platte knikker, werd by
den Inlander zeer hoog geacht, oordee-
lende, dat die hen, als zy die by zich
dragen, onfeilbaar gelukkig zullen ma
ken , waar by zy dan honderd grollen
verhalen, die ’t my niet lust hier aan te
teckenen.

Ik heb 'er een; dog heb tot nog toe
nooit konnen vinden, dat er zulke krag-
ten in verborgen zyn als de Inlander
er van opgeeft, ook ben ik daar door
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 Europa is deze Boom meest met de
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naam van de Palma Indica by de Geleer-
den bekend

De twecde zoort van Boomen in Am
hoina , die Drank uitleveren , is de Sa-

guweer- of Gamoeto-boom, hoewel wy

hem in opzigt van den Drank, zynde
de voornaamste, die daar dagelyks by de
gemeene lieden gedronken werd, wel de
eerste plaats zouden mogen geven.

Deze Boom wast byna op, gelyk als
de Calappus-boom, dog hy word op
verre, na nooit zoo hoog, ja is zelf
lager als een Pinang-boom; maar dik-
ker van stam , die zeer ongelyk en vol
zwarte Gamoeto-bairen is , waar na de
Boom zyn naam draagd. Hy heeft gansch
geen fraave gestalte, nog aanzien, heb-
bende zyn takken mede boven by de
keruin te zamen, die vry lang zyn, en
ook aan weerzyden met lange en grooter
bladen, dan die van de Calappus, bezet,
en geen doornen aan de takken , die
niet uitgehold, maar wat ruig en kan-
tig zyn.

Men ziet aan deze takken geen bladen,
dan ontrent de midden, en zoo verder

na ’t einde, die wel drie of vier voet

lang, en wel een groote hand breed zyn,
hoewel zy allengskens korter werden.
Ook heeft men aan de oude bladen wel

eenige kleine doorntjes.
Daar de takken nu haar aanvang ne-

men, daar vertoond zig gemeenelyk de
Majang, of de bloessem -kas, byna gelyk
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-
zyden zeer dicht met ronde Vrugten be-
zet , die ontrent als een dunne blaauwe
Boeren-Pruim, wel zoo rond , driehoe-
kig, en ook wat plat vooraan zyn, heb-
bende byna ook de verw van zulk een
Pruim; dog wel zoo groen.

Deze Vrugten ziet men met veele

groote trossen, yder met veel risten
aan dezen Boom hangen, en een man
heeft zyn dracht aan zoo eene tros.
Wy vertoonen de zelve niet , om dat

zy zeer net by anderen vertoond ; dog
qualyk van zommigen de naam van
Zagoe-hoom gegeven is , die 'er zeer
veel van verschild; gelyk dat te zien is,
als men die tegen een vergelykt. In de
Hortus Malabaricus schynd zy my toe
alzoo men na veel Boomen, daar in be-
schreven, raaden moet) verbeeld te 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.
Zy werd ook wel gebruikt, om ze, oud,

wel

De Sa-
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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
menschen , die daar wasschen, aan de
huit (gelyk licht gebeuren kan) raaken,
zoo geven zy een vervaarlyke jeukte, die
niet licht over gaat, ten zy men die par-
ty met een groot Jeuk-blad (dat anders
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
eens voort.

Ontrent den oorspronk der takken
vertoond zig de Gamoeto, of een zwarte
lang-hairige stoffe, die tot het maken
van zeer goed touw gebruikt werd. Dit
hair, dat zig om verscheide dunne stok-
jens 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-
moeto een zoort van een wolagtige stof-

fe, of een Mosch, by den Inlander Ba-

roe genaamd, die tot het kalefaten, tin
tel, en andere dingen gebruikt werd
Voornamelyk nogtans diend deze Boom
tot het tyfferen van de Zaguweer zynde
een witte vogt, of Boom-wyn, die men
zoo versch en zoet wel drinken kan; dog
hy is dan zoo heel gezond niet, en doet

ook het zelve, dat een zuiver-middel
doet, voor al als men die nugteren drinkt

Om deze drank te krygen, zoo suyc
men een Wyfjens Majang, die gemeene-
lyk na de andere voor den dag komt,
met kleine Beziën ’er aan, of na dat zig
die Beziën openen, en na dat hy twee of
drie dagen geklopt is, en men hangt 'er
een Goeroerong, of een Bamboes-lid, aan

die gemeenelyk tweemaal daags vol ra
ken, en geledigd werden. Hier toe ver
ledigen zig byzondere menschen, die dit

werk verstaan, en die Tyferaars genaamt
werden, in welke behandeling van dezt
Boom de Baliers boven alle andere uit-
stecken, waarom zy daar toe ook ge-
bruikt werden. Aan zoo een tak kan

men vier of vyf maanden tyfferen, en dan

neemd men weer een ander, hoewel men

er verscheide te gelyk tyfferen kan.
Deze drank is, zoo als zy van de Boon

MEN, PLANTEN,
komt, klaar , dog dikker, als Tawak
zeer zoet en aangenaam van Imaak, by-
na 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
in een groote pot, en doen ’er eenige
bondeltjes van de wortels van de wilde

hoom Sesoot in, die zy in kleine stukjens
snyden

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 ee-
nigzins zamentrekkende, zoo dat het
bittere ymand , die dezen drank ge-
wend 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
geleerd, dat de Zoldaten, en andere ge
ringe lieden , die zig daar zeer in te bui-
ten gaan , om dat zy voor weinig geld
zig dronken konnen drinken , daar door
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 had-
den; dog dit ziet men van de Inlanders
zoo niet, die dezen drank ordentelyk ge-
bruiken, en ’er zeer gezond af blyven
gelyk hy op groote maaltyden voor
hun Wyn (nevens den Arak) verstrekt:

want anders zyn zy voor den dorst

nooit gewoon iet , dan water, te drin-
ken

De Hollanders willen, in 't eerst by
hunne komst hier, niet aan dezen drark,
houdende den neus toe, als zy de bit-
terc en wrange smaak , zoo als zy hen
eerst voorkomt, proeven, of maar rie-

ken; dog als zy die een weinig gewoon
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

noemen zy den Geoebatte, of den bitter-

waar toe egtergemaakten Saguweer ,
verscheide andere bitter-makende mid-
delen, zoo wel als de Sosoot-wortel, ge-
bruikt werden.

De zoete Saguweer werd ook gebruikt
om er Azyn af te maken; dog zy valt
door de bank, zoo goed, nog zoo sterk
niet, als de Towak- Azyn

Men kan van de Saguweer , even als
van de Towak, ook zwarte en slegte Zui-
ker kooken, die tot het dagelyks Bier
en tot het branden van Arakdoor de Chi-

neezen veel gebruikt werd, gelyk zy tot
’t branden van den Arak ook zeer vec

zoete Saguweer bezigen.
Als
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der, vallen zy te hard, en zy zyn ontrentAls de Boomr met tyfferen, en uitzy-
zoo groot, als de korl van een Tsjampe-pelen, gedaan heeft, dan kan men hein
daha. Men moet nogtans ’er by zeggen,omhakken, en ook nog een zoort van
dat deze Vrugt van geen gebruik, maarMeel ’er uit krygen, dog men heeft 'er

dat men nu en dan nog wel gewoon is,meer moeite mede, als ontrent de Zagoe¬
die Majang af te snyden, en uit dezehoom, en ’t Meel is ook zoo goed niet
Boom mede een zoort van Saguweer teom dat de stoffe harder is, en houtagti-
tyfferen , die mede wit, zeer koel enger vezelen heeft, en ’t Brood, dat er
zoet valt, overtreffende de Saguweeraf komt, is mede zoo goed niet, en ver
nog eenigzins in witheid, maar zy ismuft van smaak.

zoo smaakelyk , en zoo gezond nietMen behandeld dien Boom dan verder.

waarom zy meest tot 't branden vangelyk wy van de Zagoe-boom gezegt heb

Knyp (een slegte Anys-drank) gebruiktben.

werd.Van de styve stokjens, die men in de-
Deze Boom is veel beter in Ternatezen Boom heeft, maken de Mooren Schryf-

dan in Amboina, bekend , hoewel hypennen, om ’er het Arabisch, en Maleits
hier egter, en voor al op Boero, en opin die letter, mede te schryven
de Noord-kust van Ceram, genoeg valt.De Macassaaren maken ’er ook pylen

De bladen, die vry styver als de Za-voor hare spatten af
goe-biaderen vallen , zyn ongemeen goedIn ’t Mosch van dezen Boom groeyer
tot ’t maken van Doozen , Hoedenzekere zwarte wormen , die men Sagu-
Matten, en andere dingen , die in deweer s-Torren noemd, die zig wel in dat
Koopmanschap, of huishouding te paszap verdrinken.
komen, om iets te beschieten, en te dek-Men maakt zoo van de Gamoeto of
ken, waarom zy zeer veel in de Ryst-enzwarte hairen, als ook van lkeli's ,
Pakhuizen, en Vaartuigen , gebruiktdunne ribbetjes aan de takken van deze

werden, om ’er de Ryst op te leggenBoom vallende, huis-bezemen, die zeer
Ook werden de bladen in andere Ge-goed zyn, en van ’t eerste ook veelerley

westen , daar de Zagoe-hoom niet valtborstel-werken.

vel mede tot Atap gebruikt, om de hui-Onder de Boomen , van welke men
zen te dekken.ook Drank tappen kan, is mede de Nt

Onder de Boomen, die drank uitleve.pa-hoom.
ren moet men vooral de Lontar-boom (irDeze gelykt byzonder wel na de Za
andere Landen ook wel de Jager-boomgoe-hoom ; dog heeft die doornen niet.
genaamd) telien. Daar zyn tamme enook is hy vry lager van stam, alzoo men

twilde, en van de eerste heeft men ookgemakkelyk by zyn top reiken kan; maar
Mannetjen, en Wyfjen. Wat nu ’t Wyf-van dikte overtreft hy de zelve verre,
jen betreft, die valt hier mede; dog nieten heeft ook zyn bladen vry verder er
zeer overvloedig , zynde een zoort vanwyder uitgebreid staan.

Calappus-boomen; zoo hoog niet, dogZyn takken vertoonen zig mede, byn-
anders den zelven in stam, en leden , aals de Zagoe-takken, steil overeind; dog
vry gelyk ; maar boven aan zyn kruinzy zyn zeer wateragtig, en vogtig van
wat anders van takken, (die vier voetenbinnen , en daarom van geen gebruik
lang zyn) en van blad, die boven in 'tMen heeft ’er ook die geut niet in, zy
rond byeen staan. Ook is de stam don-zyn ook wat platagtig rond, en ontrent
ker-groen van bast. Wy vertoonen dievier of vyf voeten lang , hebbende zyn
niet, om dat zy reeds in de Hortus Ma.bladen mede aan weerzyden , die byna
labaricus Fig. 9. in ’t I. Deel vertoond is.even eens ; dog wat smaller, en wel zoc

Hy valt gemeenelyk wel zoo dik alsstyf, als ook zoo glad, en zonder eeni-
de Calappa-boom, dog van lengte watge doornen zyn. Zy vallen gemeenelyk
hooger, als een Pinang-hoom, en nietvier of vyf voeten lang, en een hanc
boven de dertig voeten halende in hoog-breed.

te , twee in de dikte , dog boven aanMidden uit de takken vertoond zig de
maar de helft, alzoo by daar maar eeneMajang, of bloessem , die zeer dik is
voet dik valtAan de zelve komt een bol voort als eer

Hy heeft mede een bloessem, of Ma-gemeene Limoen , waar in veel andere

jang, zynde een tros, ofte wel meer; aankleine deeltjes als kluitjes, of knikkers
yder van welke wel in de twintig Vrug-van grootte zyn, uit welke naderhand de
ten konnen komen , hoedanige men ’erware Vrugt te voorschyn komt, die on
aan eenen Boom wel vier of vyf, en zomtrent als een Enden-ey van grootte, hard

en hairig van bolster, van binnen wit er tyds ook meer ziet.
zagt van korl, en verder wateragtig en De Vrugt, die donker-groen valt, is
laf van smaak is. Deze korlen kan men, byna als een Calappus Noot , dog zoo
als zy nog jong zyn, eeten; maar, ou groot niet, vallende ontrent als een Ca-

lappus-
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De jonge witte bladen van dezen Boomlappus-dop van grootte, wel zoo rond.

werden ook tot Papier by de Javaanen,hoewel ook wat driekantig, zittende
en andere volkeren, gebruikt.vast aan een schubbige kelk.

Ook dienen de bladeren tot het maa¬Zy geven pas onder de schil een veze-
ken van Inlandze Hoeden, Doozen,lig merg, dat wit in de jonge, dog geel in
Zonneschermen, enz.de rype valt, ’t geen vry zappig is, zoo

Men heeft van dezen Lontar-boom ookdat men ’t ’er uit zuigen kan, hoewel
een wilde zoort, die niet veel van dedie draaden en vezelen dat zeer beletten
tamme verschild, dan dat zy dunner, enIn yder Vrugt zyn drie korlen als een
lager van stam; dog langer van bladen,Hoender-ey van grootte, hebbende een
en takken, is, welke laatste , nog jongdikker schaal, of dop, dan de Calappus-
zynde , wel vyf of zes voeten konnenVrugt.
haalen, hebbende ook een diepe geute,In de jonge Vrugten is mede een zoet
en aan de zelve kleine tandjes. Ouderen koel , dog zeer weinig water, en
zynde , hebben zy zwarte korte door-een wit, laf pit, zynde mede een zoort
nen, en vertoonen de bladeren niet, ge-van lip-lap, dat men eeten kan, en dat
lyk de tamme, boven by een, maar vanredelyk goed van smaak is, by velen zelf
t midden der stam , ’t eene blad bovenbeter, dan dat van de Calappus- Noot ge-
’t ander.keurd.

Hy geeft ook een kleine slegte Vrugt,De Boom geeft geen Vrugt, als na
als een klein Pruimtje, met een kleinedat hy wel twintig jaar en langer, ge
korl, dog als hy die draagd, dan is zynstaan heeft; dog het werd een zeer oude
kragt door ouderdom weg , ook deugdBoom , van welke men ’er kend , die
de Vrugt nergens toe.wel honderd en vyftig, en zelf tot de

Het hout van dezen Boom is zoo goedhonderd en tagtig jaaren, konnen uitge¬
niet, als van de tamme zoort, ook geeftrekend werden, gestaan te hebben.
hy een zoort van Zagoe-meel; dog in ver-Het Mannetje verschild niet met al-

len van ’t Wyfjen, dan daar in alleen, dat re na zoo goed niet, als van de Zagoe-
boom.hy geen Vrugten geeft, dragende maar

als een zoort van witte bloessem, die uit 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

zoort van Pinang-dooskens) en meer an-die hy geeft, en die men op de zelve
dere dingen.wyze van hem, als van de andere Drank-

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
wel zoovet; maar wat rosser. van Mosch, of Baroe, dat men tot tintel

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.

meenelyk de Boomen, die tot het tyfferen De Toraanen, of werp-spiessen der Al-
van drank, en die tot het koken van foereezen , werden van ’t hout van dezen

Boom ook gemaakt.Zuiker, of Zyroopen, dienen, yder by
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. lappa-hoom gelykt ; dog duisterder van

Het Mannetje geeft nu en dan ook wel leden is.

eenige drank; maar zeer weinig, geen- 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.

van zyn hout, dat redelyk hard, zwart, De Vrugten ziet men aan trossen, wat

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

kloeke witte Pinang-Vrugt, of als eennetjen is 'er beter toe, als dat van ’t Wyf-
Hoender-ey; dog wel zoo rond, en agterjen, om dat het vaster van stof, dichter

aan met een wratje (gelyk men dat opvan nerf, en wel zoo zwart valt.
No. XXIV.
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N°. XXIV. zien kan, graauw van verw,
wat gerimpeld, en geruit.

Zy hebben een slegt merg , en van
binnen drie of vier harde korlen, die
oncetbaar zyn.

Men heeft van de bladen van dezen

Boom geen dienst, om dat zy te bros
zyn; hoewel zommige de jonge bladen

nog tot Papier weten te gebruiken. Ge¬
lyk men nu niet in ’t minsten aan de Vrugt
heeft, alzoo heeft men ’er ook geen drank;

dog op zommige Plaatzen nog wel wat
Meel af; maar dat valt al mede vry slegt

Men kan van ’t hout nog wel eenige
latten, en Toraanen, of Spiessen, maar niet

veel ander werk maken, en als ’t gepo-
lyst is, zoo zou men het byna voor een
zoort van Ebben-bout aanzien.

Behalven deze Spys en Drankgeven-
de Boomen , is ’er nog een voornaame

Boom, waar van men, om zoo te spre-
ken, nog spyze, nog drank heeft; maar
die egter byzonder tot een verfrissching
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 Lan-
den 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
stal, als een Calappa-boom, maar korter

alzoo by niet boven de twintig of vyf
en twintig voeten in de hoogte haald
dunner, groener van bast aan de stam,
en korter van leden, die zich ook wel

zoo cierlyk aan de zelve vertoonen.
Zyn takken en bladen heeft hy ook

wel in zyn top , dog veel korter, en
minder, hoewel mede by den anderen
uitgebreid. De bladen zyn agter smal,
voor drie of vier vingeren breed , wel
drie voet lang, en agteraan gevouwen.

Zy geven, op reyen geplant, om dat
zy zoo recht opwasschen, een groot
cieraad , en de bloessem verspreid een

aangename geur van zich, zoo dat het een
lust is, die te rieken.

De Vrugten, die men Pinang noemd,
komen, na vyf of zes jaaren groeyens
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-
ker, of groener, of witter zyn.

De grootste en beste zoort , Witte
Pinang genaamd, valt ontrent als een
Hoender-ey, en is byna ook van zulk een
langwerpige gedaante, groen van verw,
hebbende een harde buiten-schil, die 'er
afgeschild werd , en dan komt men aan

III. DEEL.
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een witte hairige houtagtige Vrugt, die
van binnen een zappig, dog wateragtig
wit, ofeenigzins graauwagtig mergheeft;
dog, oud geworden zynde, werd deze
Vrugt hard, krygende de gedaante byna
van een platagtige stuiter.

Van deze Vrugten zyn ’er veel aan ee-
ne rank , en zodanige ranken ziet men
er wel drie of vier gelyk aan eenen Boom.

Van deze Pinang-boomen en Vrug-
ten zyn ’er verscheide zoorten, als de
Calappa-Pinang (die wel zoo groot als
een Ganzen-ey valt) en de Witie Pi-
nang, die de beste, welriekende , en
wel zoo rond, als de gemeene zoort
van Pinang is, die ook, ouder gewor-
den zynde, Orangie- geel van verw
werd.

Daar is ook een zoort, die men Swar-
te Pinang noemt, die dunner, zeer groen
van verwe , en zoo goed niet, als de
voorige zoort, is. Ook heeft men on-
der deze zommige Vrugten , waar van
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,
t zy jong, ’t zy oud, eet. Men klooft

de zelve met een Tijelacatti seen zekere

zoort van dubbele Messen, die men by-
na als een kloof-schaar gebruikt) in drie
of vier stukken , na dat zy groot zyn,
van een.

Deze eet men dan niet alleen , alzoo

die te wrang, en t'zamentrekkende zou-
den zyn; maar men neemd een Siri-blad

of twee, of wel een stukie van de Siri-
Vrugt een halve pink lang, en men doet

wat natte, witte of roodc Siamze kalk,
zoo veel men oordeeld noodig te zyn,
er by ; en rold een stukje, of een vier-
de part van de Pinang 'er in, en eet dat
zoo op.

Deze matig 'er op gestreekene kalk
neemd de wrange zamentrekking weg,
brand ook de tong niet (dat geschieden
zou, als 'er te veel kalk op, of als die
te scherp was) en ’t geeft een aangena-
me serpe smaak, dewyl men veel zap
ait de Pinang, en uit het blad zuigt7
welk speekzel, door de kalk, hoe slap-
er hoe beter, rood geworden zynde,
niet ingeslikt, maar gedurig in Spuw-
bekkentjes, die men ’er toe heeft, of op
de grond, als men buitens huis is, maar
uitgespogen werd: want als men ’t zap
inssikt, dat zommige wel doen, zoo be-
zwaard het de keel, borst, en adem.
De kalk en Siri-bladen moeten beide haar

Aa maat
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naamd, waar in zy tien of twintig ge-maat hebben, of men zal zich branden
maakte Pinangs, om niet verlegen teof de Pinang zal te veel wringen, dat men
zyn, by zich nemen.zeer licht, of met wat meer kalk, of

Men zou niet gelooven, hoe menmet nog wat Siri te nemen, helpen kan.
daar aan kan gewennen ; dog ’s mor-Deze Pinang, zoo gegeten zynde, ver-
gens een of twee , ’s middags na derfrischt de mond byzonder, zuiverd de
eeten mede een stuk of twee, en te-zelve van alle vuiligheid, die zich an-
gen vyf of zes uuren weer een stukders aan de tanden zet, is zeer gezond,
drie of vier ’er af gegeten , zal nie-als men die niet te veel gebruikt, geeft
mand quaad, en in tegendeel veel goedroode lippen , een liesselyken adem, en
doen; maar daar zyn 'er die 'er zeventighoud zeer schoon tandvleesch, hoewel

of tagtig op een dag eeten , en danmen, na ’t eeten der zelve, de mond nu
doen zy quaad, bedervende de tanden.en dan wel eens spoelen, en 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 gedu-
alle morgen gewoon zyn met gestampte rig knaauwen, dat de tanden los maakt.
houtskoolen zout te doen, en die gemeene- Om nu nog meer geur aan zoo een
lyk een schoon en zeer wit gebit hebben Pinang te geven, en den adem nog lieffe-

Zoo ras deze of gene ymand komt be- lyker te maken, zoo knaauwen zommi-
zoeken, 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 laatste een ongemeene lekkere geur van
zin te maken; dog zoo ’t een Man is zich geeft.
bied men hem eenige gemaakte Pi Men schryft aan deze Vrugr ook wel
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 Oebat-

Dit over te slaan, of te vergeten, al Goena, dat is, Artzenye die ymand helpt
wierd het van een Koning gedaan, zou by doet) tot liefde te verwekken ; dog
voor een groote onbeleefdheid, en klein als men alle die zaaken in den grond na-
agting, en de aanbieding in tegendeel speurd , bevind men klaar, dat het
voor een tecken van agting gehouder of op louter bedrog, of op vergif, of
werden; hoewel men onder dit aanbie op Dutter, die zy 'er in mengen, uit-
den van een Pinang ook ymand al vee komt, waar mede men ymand gemakke-
quaade poetzen speelen kan, ’t zy met lyk 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 ver- niet ceten wil.
geven, te mengen. 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, toege-
zal men egter alle aangenome Pinang juist zonden, zeer klaar hunne meining te ui-
niet eeten, alzoo men ’er op eene mor- ten, hunne liefde, ofte haat, en drif-
gen dik wils op verscheide plaatzen, daar ten zeer levendig uit te drukken , voe-
men 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
konnen eeten. Ook ziet men gemeene ophelderen van hunne meining te dienen,
lyk, van wie men die aanneemd. waar in ik bekenne geheel onervaaren te

De Inlander zou alles, maar geenzins zyn, hoewel ik verscheide van zulke
deze Vrugt, lang konnen missen, en takjens, en riekertjes, aan ymand toe-
daar zyn voorbeelden van Steden, die om gezonden, gezien heb.
geen ander gebrek overgegeven zyn, als Als een Vrouw aan haar Man een Pi-
om dat ’er geen Pinang meer in te vin- nang zonder kalk zend, geeft zy te
den was. kennen, dat zy niet langer by hem bly-

Zy werd de Princen, en Groote Hee- 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 gene-
of zilver beslagen, van ymand in haren gentheid uit. In hoedanigen verborge-
trein nagedragen. De mindere lieden ne wyze van spreeken voor al de Inland-
hebben kleine dooskens van fyne Rotang ze Vrouwen, en jonge Dogters (voor-

of van syne Matjens, Epo Epo’s ge namentlyk met betrekking tot zaken van
liefde
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De Ni-

bong- O
de wilde

Pinang
hoom.
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liefde) en ook de Koningen en Vorsten,
om zich kort, geheim, en klaar over
Staats-zaaken uit te drukken, zeer afge-

recht zyn.

Eindelyk moeten wy ook niet vergeten
te zeggen, dat in de oude Pinang ook eer
Pinang-Steen, een zoort van een Inlands

Juweel, gelyk als de Calappus Steen, valt

zynde als een zeer klein wit, glad Vogel¬
ey van gedaante, en als een langwerpige
Ert van groote, waar van de Inlanders

een groot werk maken , agtende zich
zekerlyk zeer gelukkig, zoo zy 'er eer
by zich dragen, te zullen zyn.

Ik heb ’er van deze zoort mede een

dog blyve de zelve, die ik te voren was
dat mogelyk daar van daan komt, om
dat ik van dat dwaas geloof niet ben, en
om dat ik die stil in een doosje leggen
laat, om by gelegentheid mede, als een
zeldzaamheid, aan een liefhebber te
vertoonen.

Behalven de tamme zoorten van Pi-

nang-boomen , heeft men nog verschei
de wilde zoorten

Daar is 'er eene, die ronde Pinang als
een bolletie geeft.

Men ziet 'er een afbeelding af met de
Vrugt, zo0 aan den Boom, als alleen or
zig zelven, en in hare volkomene groot-
te, op No. XXV Waar aan men ool
klaar genoeg de gestalte van een Pinang-
boom zien kan, alzoo deze maar wat dik-
ker , wyder van leden , en vry hooge
is, ook komt de Vrugt, of de Majang
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
Eykelen, uitzien, dicht op een groeyen,
en ook ontrent zoo groot zyn. Zy wer-
den meest van de Vledermuizen, Raka
tool chandere Vogels, gegeten

Het hout van deze Boomen is zeei
goed tot allerley Latten, en werd ’er
ook meest toe gebruikt, om dat zy lang
duuren, en hard zyn.

Daar is nog een derde zoort, die vri
korter, en dunner van stam, dan alle an-
dere Pinang-boomen, is, gevende ook de
kleinste Pinang, die mede zeer weinig
geacht werd

De Nibong- hoom heeft ook een groote
gelykenis na de wilde Pinang-boom voor
al de kleine, alzoo ’er een groote en een
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-
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pus-boom , dog met geen leden , die
men zien kan, verdeeld. Zyn takken
zyn ook dunner, en minder in getal, dan
aan de Saguweer-boom.

De bloessem komt, gelyk aan de Ca-
lappus-boom, tusschen de takken , aan een

zeer groote rist uit, waar aan eindelyk
een Vrucht, als een kleine ronde Pruim
komt.

Wy vertoonen een tak van den Boom
met de Vrugt, en Bloessem , yder by-
zonder op No. XXVI. , alwaar by de
letter A. de Bloessem, by B. een rank

met onrype Vrugten, en by de letter
C. een rype volwassene Vrugt afge
beeld werd, dic hy ook maar eens draagd.
Deze Vrugten deugen nergens toe, en
verwekken immers zoo grooten jeukte,
als de Saguweers-Vrugten

Het hout werd meest tot Latten ge
zogt, om dat het zeer lang duuren kan,
en hard is

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
tot de Boom Vrugten draagd, alzoo zyn
kragt dan aan ’t verminderen is.

Men krygt van dezen Boom ook ee-
nige Palmiet, en ook wel, by nood, ee-
nig Meel; maar beide valt het zeer slegt
van smaak, behalven dat hy zig hier toe
zoo gemakkelyk , als de Zagoe-hoom,
niet behandelen laat.

De kleine Nibong-boom, gelykt (vol-
gens 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
voeten hoog, en is van dikte, als een
dikke Pinang-hoom , hebbende zyn tak-
ken in de top mede in ’t ronde byeen
en bladen , die eenige tanden heb-
ben, die yder byzonder staan; dog voor-
aan is een byzonder breed blad , dat drie
zyden heeft, vertoonende zig byna als
een opene Waayer. Ook zyn de bladen
schoon hoog- groen, en zeer glad

De Vrugten vertoonen zig aan eenige
steelen tusschen de takken, hebbende de
grootte, als een lange Haze-ncot, doch
bitter, en niet bequaam om die te eeten

Het hout van dezen Boom werd al

mede tot latten , diergelyk werk, en
ook wel tot dunne Toraanen, gebruikt;
dog t valt vry zwaar in de hand; en het
is in zig zelve ook zoo goed, en duur-
zaam niet, als de andere zoort

Daar valt ook Palmiet in, dog zy is
niet beter, als die in de groote Nibong
valt.

DER¬Aa 2
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E Speceryagtige Poomen. De Pompelmoes-boom. De Groote Zoete Li-
DeDmoen hoom. Verscheide andere zoorten van zoete Appelen, of Lin-oenen.

geneene Chineesche Appel. Dr Tonkinse zoete Appel. Verseleid- zoorten van
Suure Limoenen. Cemoen Martyn. Lemoen Coeramas. Lenmsoen Porot. Le-
moen Papedo. Lemoen Carbouw. Lemoen So-van, gi. Lemoen Nipis. De
Goud Limoen. Lemoen Hitam. De Madurasche Limioen. De itroon-boom,
De Granaat-boom. De Bidara-boom. De Tamarinde-boom. D Trommeistok-
boom. De groote Cajoe-loetch-boom. De kleine Cajoc-Poesch boom. Ver-
scheide zoorten des zelfs. De Soelamoe, of Boha-Hati-boom. De osoot-boom
De Camelan, of Molukze Anys-boom. De larak-boom. De Nagel-boom-
De Konings-Nagel. De Ryst-Nagel. De Wilde Nagel. Verdere axinierkin-
gen over de zelve. Instructie, voor de Gevolmagtigden , om de Nagelen zelfs.

te ontfanger. De Nooten-Muschaat-boom. De Tamme. F’erscheide zoorten des
De Païa Bacambar. De Kakkeriak-No-t. 1 e Witte Noot. De Domine’s-

Noot. De Dieven-Noot. De Konings-Root Vercere aunmerkingen over de zel-
ve. Nuttigheden der Nooten, en der Foelie. De Wilde Nooten-Muschaat.

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 bui-
gesprooken hebbende , die ten geelagtig, en van binnen wit ge-
Vrugten, ’t zy tot voedzel, 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.

ren, zoo zullen wy, om ons bestek te Onder deze schil vertoond zich een
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 wy-
zyn, overgaan. ze als de Chineesche, of de Oranje

Zommige van deze Boomen leve- de Curacaosé, en andere Appelen. In de-
ren ook ong-meene lekkere, en zelf ze deeltjens ziet men een merg, bestaan-
van 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 zyn-
dog die men voor geen lekkerny ee de , 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
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, uitgeno-
aan 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 leg-
te, 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 verschei-
daar dat begind, een doorn, die wel een de zoorten; want buiten de twee gemiel-
lid van een vinger lang is. Dog hoe de de, te weten, die van binnen wit, en
Boomen meer verouderen, hoe die ook die purperrood zyn , heeft men nog
minder, en korter werden. een derde zoort, die van binnen ook

Men heeft in October aan de zelve een 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 West-
terovergebogene blaadjes. Indien overgekomen is.

Hier van komt met 'er tyd in April, Het is een byzonder lekkere, zeerver-
frif-
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frisschende en gezonde Vrugt, die geen
ander gebruik heeft, als om ze uit de
hand te eeten, waarom zy ook wel tot
een na-geregt gebruikt werd.

De Boomen geven ook cen zeer aan-
gename lommer, alzoo zy donker er
dicht van blad zyn, uit welke bladeren
ook een heerlyke Olie getrolken werd.

Onder alle de zoorten van Limoen-boo¬
men kenne ik er geen, zoo hoog van
stam en kruin, als de groote Zoete Limoen-

hoom, diens Vrugt men ook wel cen zoe-
te Appel noemd.

Deze heeft mede eenige, hoewel maar
weinig doornen, zynde in zyn blad de
voorige Boom niet zeer ongelyk, alzoo
die vyf of zes duim lang, en ontrent een

kleme hand breed, wat scherp, als van

eenige tandjes vooraan, en mede van zoo
een klein blaadje agteraan (dat in alle
de Limoen-boomen gemeen is) voorzien

zyn
De bloessem van dezen Boom is mede

wit, hebbende vyf agterover-gebogene
blaadjes, zynde in grootte de naaste aan
die van de Pompelmoes.

Deze geeft een schoone groote rond-

wel twee vui7geknobbelde Vrugt
sten groot, met een groen-geelagtige
schil vol knobbels, die wel een pink
dik is, onder welke zich de rechte
zoete Appel mede in verscheide afgezon
derde sneeden, of deelen, gelyk in an
dere Limoenen, of Oranje-Appelen, ver-
toond, zynde bleek-wit van vleesch, zeer
zappig, wynagtig van smaak, byzonder
zoet, en heel gezond, als men ’er niet
te veel af, en voor al als men ’er Brood
toe ect.

Men heeft 'er verscheidene zoorten van,

de eene grooter, de andere kleiner, on
der welke men de gemeene Chineesche
Limoen, of Orangie-Appelen, die vry klei-
ner, zeer plat, en niet grooter, als eer
gemeene Curagaose Appel vallen, hoedanig
zy ook van verwe zyn, mede rekenen
moet; maar ik kenne geen heerlyker
nog schooner Appel in de wereld, als de

Tonkinse zoete Appel.
Deze valt op Batavia, en de Vrugt

is byna van grootte als een kleine Poin-
pelimoes, glad, en (schoon zeer ryp zyn-
de) donker-groen, zeer dun van schil:
dog goudgeel van merg , zoo heerlyk

envan smaak, zoo byzonder zappig,
zoo lekker, dat ik 'er geen Vrugt in de
wereld voor kiezen zou , behalven dat

zy ook zeer gezond , hoewel hy daar
niet zecr overvloedig, en een zeldzame
Vrugt is

Alle deze zoete Appelen, of Limoenen
dienen alleen, om ze zoo uit de hand
te eeten, behalven dat men al mede uit

de bladeren, gelyk van alle die zoorten
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van boomen, een heerlyke Olic krygen
kan, die ongemeen goed tegen het Ko-
lyk, en andere zoorten van buikpyn, is.

Verschei-Buiten deze zoorten van zoete Limoe-
de zoor-nen , ofte zoete Appelen, heeft men
ten vannog verscheide andere zuure zoorten, die
Suure

wel juist niet uit de hand gegeten wer Limoe-

nenden, maar die een zeer aangenaame ver-
quikkende zuure geur hebben, en in de-
ze en gene spyzen, of wel tot andere
zaaken, zeer veel gebruikt werden.

LemoenVan deze zoort is de Lemoen Martyn,
Martyn.die wel zoo groot, als de zoete Limoen,

en die ook volbulten is, van welke zom-

mige rond, en andere weer langwerpig
zyn.

Van deze gebruikt men meest de schil-
len , die men raspt, met wat water mengt.
en waar mede men, als men zich was-

chen wil, ’t hoofd, gelyk men ook wel

met ’t zip het geheele lyf, wryft; maar
daar toe is zy vry wat te scherp, en die
deze Vrugt kennen, zullen dat niet doen

Men gebruilet het zieur zap ook wel
in de kost, gelyk mede tot het verwen.
Zommige konfyten ook wel de schille.
Men heeft deze Vrugt meest het ge-
heele jaar door.

Daar isnog zulk een bultige zoort, byna
mede van de zelve groorte, Lemoen Coe- Lemoer
ramas genaamd, die mede tot het was- Coera

mas.schen van ’t hoofd zeer veel gebruikt
werd , alzoo de schil zeer geurig, en
sterk van reuk is , hoewel de geur van
de Lemoen Porot, of de Bu-k-Limoen , Lemoen

Porot.wel zoo aangenaam is, die men ook in
de heerlyke Olie , die uit de bladeren
getrokken werd, bevind. Deze Olie
vooral van de Buik-Limoen, is zeer dien-

stig tegen ’t Kolyk.

Men gebruikt de schil van deze Le-
moen Coeramas ook onder zekere welrie-

kende Zalve, waar mede men het lyf
bestrykt

Daar is ook een wilde zoort van bulti- Lemoen

Papedo.ge Limoenen, by den Amboinees de Pape-
do-Limoen genaamd , om dat zy die in
de zoppen, waar in zy hun Papedo in-
doopen, gebruiken, om dat zy zeer
zuur van smaak is, in z00 verre
dat het wel zomtyds wat snyding in
de buik verwekken kan ; dog zy mati-
gen dit zuur, door dit Limoen-zop in
cenig Visch-water te doen indruppen,
en dan hun Papedo daar in te doopen
dat , volgens hun zeggen, zeer wel
smaakt

De Buffels-Limoen of de Lemoen-Car Lemoen-
Car-bouw, is medc zoo een zoort, en we
bouwde grootste van allen , gelyk oo- de

Booim is. De Vrugt is dun van schil
wel sterk; dog niet heel aangenaam van

reuk, zynde mede zoo ongemeen zuur
dat men die niet wel in de spyze durft
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gebruiken , weshalven zy meest diend
om Krissen, Spiessen, en andere Wape¬
nen , schoon te maken, alzoo zy ten
eersten door hunne groote scherpheid de
roest 'er afbyt.

De Lemoen- Sowanggi, ook een wilde
zoort, valt kleiner, als de voorige, en
ontrent als een kleine Mangga, hebben-
de veel peukels, en kleine knobbels. Zy
is donker-groen van verwe zeer zuur
van smaak, wat korlig, en de schil zeer
aangenaam van geur, trekkende wat na
de Citroen-geur.

Zy werd van de Amboinezen al mede
tot hun Papedo en verder tot het ver-
wen van Cassomba, of de Appelbloessem-
verw, gebruikt.

Een aangenamer Vrugtje, en van wel
zoo veel gebruik is de Lemoen Nipis, of
de dunschillige Limoen, anders een Lin¬
metje genaamd, welkers zap om zyn aan-

genaam zuur in veel spyzen gebruilet
werd. De Boom is klein, en ook de
Vrugt, die glad van schil, en, te de-

gen ryp zynde, Citroen-geelagtig van
verwe is, als een groote Pruim ; dog
rond. Men krygt hier te Land we

diergelyke uit West-Indien, in pekel in-
gelegt , dat men in Oost-Indien ook wel
doet, behalven dat men de groene Vrug-
ten, of meest de schillen , ook wel

konfyt. Zy werden ook zeer veel tot
het schoonmaken van allerley Geweer,

om de bevorens aangehaalde reden, ge-
bruikt.

Daar is nog een andere zoort van zuu-
re Limoenen, Lemzen Amas, of de Goud
Limoen, genaamd, groeyende mede aan
een klein Boomtie, en de Vrugten val-
len niet grooter als een Kroogje, of als
een Musket-kogel, al mede wat peu-
kelagtig , hebbende ook een zeer dun-
ne schijle , die eindelyk mede Citroen-
geel werd. Het is ook een zuure zappi¬
ge Vrugt, die cen geelagtig merg heeft,
dat vol korlrjes, van grootte als de
Gerst is.

Zy werden niet in de spyze, maar,
om hare goede geur, wel om ’t hoofd
te wasschen ; dog gemeenelyk van de
Goud-smits, om ’t Goud te zuiveren,

van waar zy ook haren naam dragen, ge
bruikt.

Onder de Oranje-Appelen is ook een
zuure zoort, die zy Lemoen-Hitan, of de
Swarte Lemoen, noemen , die aan een
redelyk grooten Boom groeid , en een
vry groot blad heeft, dat wel vier duim
lang is. De Vrugt is rond, plat, en
glad; dog donker-groen van verw, trek
kende wat na den zwarten, waar na zy
ook zoo genaamd is. Zy is mede zap-
pig, dog vry zuur, en wat bitter van
smaak, byna als onze Oranje-Appels, en

MEN, PLANTEN,
ol korlen. Zy werden meest in deze
en gene dranken, die men maakt, ge-

eenbruikt, hoewel het in zich zelven

slcgte Vrugt is, om ergens in te ge¬
bruiken; dog zy is goed voor de Slaven,

om ’er iets mede te schuuren, om ’t hoofd
te wasschen, of om ze tot de Ver-

weryen der Cbineezen te gebruiken, ge-
lyk zy hen tot de Cassomba verw zeer
wel diend.

De kleinste zuure Lemoen, die ik ken

ne, is die van Madura, die als een Snap-
haans-kogel van grootte, en mede zuur
agtig van smaak is.

Men heeft hier ook Citroen-boomen

dog 200 laag van stam , (die verscheide
byeen zyn) en zoo ydel, en dun van tak-

ken , dat men de zelve veel eer onder

de Heesters, en Struik-gewassen, reeke-
nen mogt

Hy verschild daar in ook van blad
met &de andere Limoenen, dat het geëlag-
tig-groen is, en dat men er dat kleine
blaadje niet agteraan heeft. Het gelyl't
verder na een Lauwrier-blad, en hecft

diep-incaande tanden , die zich als een
Zaag vertoonen.

De bloessem is ook uit vyf witte bla-

den, die na buiten gebogen zyn, bestaan-
de , die niet zeer sterk van reuk zyn.
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 dik-
ke schille, die bleek-geel, byna als de
Lemoen Nipis, en wat gebult is. Zy val-
en mede zeer zuur.

De tamme zyn wel een kleine voet

lang , een groote halve voet dik , en
wel zoo gebult van schil, met een te-
pel aan’t einde, gelyk de wilde mede
heeft, waar na de Inlanders haar den

Borst-Limoen noemen. Ook is de schil

wat bleckgeel, of graauwagtig van
verw, en wel een duim dik, gevende
van beide, zoo de wilde als de tamme
een heerlyk Confyt, of een zoort van
Succade, die zeer lekker smaakt. Het
merg van de Vrugt is wel wat aangena-
mer van smaak, als de wilde; dog werd
mede zeer weinig gebruikt, als om
deze of gene Spyzen van den Inlander te
doopen in ’t zap, dat men hier of daar
in uitdrukt.

De Cbineezen brengen uit China op
Batavia zekere welriekende, en zeer
schoone Citroenen, die zy voor een zeld-

zame Vrugt houden, en die zy met hun-
ne Jonken in houte bakken, met de Vrugt
er aan, overbrengen.

Wy vertoonen ’er hierop No. XXVII.

een afteekening van, waar by men eenig
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Het is een Boom van een fraaye hoog-zins zien kan, wat voor een Boom, blad,

te , ontrent als die van een zoete Limoen-en hoe groot de Vrugt is.
hoom, hebbende de dikte van een halfMen heeft hier ook de Granaat-boom,
voet in de middelyn.die klein, en dun van stam, of stammen

Hy is vol takken, en die weer volis, alzoo zy meest verscheide byeen
korter takjes, waar aan men rondagtigegroeyen.
bladen, paar aan paar , wel agt of tien,Deze Boom is zoo bekend in Holland,
en meer, namalkanderen ziet, dog zoo-dat het niet noodig is, of de zelve, of
danig, dat ’er vooraan altyd weer eende Vrugt te beschryven. Zy werd
blad komt.by veelen zeer geroemd ; dog ik heb

Deze Boom , die zeer groen en frisin alle die Granaat-korlen nooit die keur-

van blad is, voor al als ’t wat geregentlyke smaak konnen vinden, die ’er zom-
geeft een schoone lommerheeftmige zoo hoog van opgeven, alzoo 't

om welke reden men ’er veel langs dealles in een weinigje zap van een klein
Grachten van Batavia geplant ziet. Hykorltje , die ’er veel in zyn , bestaat ;
sluit gemeenelyk ook, met het vallen vanmaar daar men , om de waarheid te zeg-
den avond, of als ’t regend, zyn blad, gaan-gen, niet veel aan heeft, voor al hier
de wat voor Zon ’s opgang weder open.niet , daar deze Vrugt niet boven een

Hy geeft zyn bloessem in Januari, ofklcine vuist groot valt; maar ik heb ze
Fcbruari , by kleine trosjens, waar aannergens schoonder als aan de Caap der
men bloemtjens van zeven witte blaadjensgoede Hoop , aan een klein Boomt-
ziet, uit welke in Mey, of Juni, dejen in de Tuin der Maatschappy in ’t jaar
Vrugten voortkomen, die men in eenige1695. en vier Vrugten aan een dun tak-

schalen, als de Roomsche boonen aanje zien hangen, van welke yder als een
de Boom hangen ziet, in welke schil-dubbelde Guldeling van grootte, en
len drie of vier platte , byna vierkantezoo heerlyk gebloost was, dat het een
korlen zyn, rondom met eenig zuurlust was , om die van buiten aan te

rosagtig, zappig merg bezet.zien. Hoe die van smaak of van binnen

Dit merg werd wel tot kocken ge-was, kan ik niet zeggen.
maakt, met Zuiker vermengd, en zooDe schil en de korlen werden tegen de
verkogt, hoedanig het ook wel he-waardsLoop zeer veel gebruikt.
verzonden werd. Het is zeer verkoe-Daar is nog een Boom, die kleinc
lende, en verfrisschende , ook gebruiktzuure Vrugtjens, als klcinc Pruimtjcs,
men ’t zelve in veel spyzen, saucen , enreeft, dragende de naam van de Bidara-
zappen, behalven dat het in de Genees-voom Hy is ontrent een lenye dik, re-
kunde veel heerlyke gebruiken geeft, diedelyk dicht van takken, fraai van kruin.
de Genees- en Kruic kundigen, en voor al.en vol llcinc ronde blaadjes.
de Meesters op de Schepen bekend zyn,De Vriigten van dezen boom,die twee
die daar mede veel elendige en scheur-of dric byeen groeyen, zyn als een klei
buikige menschen weer tot hunne voo-ne lanssa-Vrugt, of als een Pruim, geel-
rige gezondheid helpen.agtig groen vanverw als zy ryp zyn, dat

Een heerlyke Boom is ook de Trom-in Maart, of April is, en wat zerp of
melstok-boom, anders de Cassia-Fistula gewrang van smaak, hebbende van binnen
naaimd.cen kleine korl, of steen, als die van

Hy valt hier mede , hoewel niet zeereen Olyf, maar wat gerimpeld ; dog in
overvloedig, en wy zouden een nette af-andere Landen werd die Vrugt grooter,
teckening daar van , zoo als ik eenryper, en zoeter. Het is hier een van
Boom op Larike gezien hebbe, konnende slegtste, en onnutste Vrugten.
vertoonen ; maar laten dat na , om datDaar is nog een zoort van Strand-Bi-
die reeds in de Hortus Malabaricus, in 'tdara , die mede zeer slegte wrange
I. Deel Fig. 22. onder de naam van ConnoVrugten van weinig gebruik geeft.
verbeeld , behalven dat hy ook in deHier valt mede de Tamarinde-boom, die
Hortus Medicus Amstelodamensis cap. XI.men eigentlyk Tamar Hindi , dat is, de
in het eerste Deel te vinden isIndische Dadel-boom, noemen moet, een

Het is een hooge, dicht-bladige, enBoom by allen, dieIndien doorreist hebben,
zeer lommerryke boom, als een kloekebekend.
Mangga-hoom, dog veel dichter van loof,Het fatzoen van dezen Boom, en zyn
20o dik van stam als de zelve , ver-Vrugten, zouden wy vertoonen, indien
toonende zyn bladen mede by vier of vyfhy recds niet zeer levendig in 't I. Deel
paaren tegen malkanderen aan , en voorvan de Hortus Malabaricns met de naam
mede meteen blad alleen vooruit, dat voorvan Dalam-Pulli Fig. 23. afgebeeld was
mede breed, glad, en donker-groen valt.Hy valt overvloedig op Java, waarom

Zyn bloessem is van verw geel , vande Maleyers en Inlanders hem, als mede
gedaante als die der Vioolen, bestaandeom zyne zuurheid, Assam Java, of Ja¬

dervaans zuur, noemen.
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korls (zegt men) zyn, gewreven en metyder bloemtjen uit vyf blaadjes, die in
water ingenomen, een neel goed tegen-groote trosjes byeen staan; dog uit yder
gift voor die gene , die vergiftige Krab-bloemtjen ziet men maar eene Trommel¬
ben, Visschen, of iet diergelyks, gegetenstok voortkomen, zynde een lange ronde
hebben.bruine harde pyp, of schille , die hout- Men heeft in Amboina een Boom, dieagtig, ontrent twee voeten lang , een
de Inlander na zyne gedaante of bastduim dik, en aan de eene zyde met een
de groote Cajoe Poeteh, dat is , de groote

naad is. Wit-Hout-hoom, noemd, en die zy inVan binnen is die koker vol verdee-
haar eigen taal de naam van Leitum ge-lingen, of afscheidzels, met een zwart
ven.en zagt merg, waar in een dunne platte

Het is een bastaard zoort van Lauw-korl is.
rier zynde een hooge Boom, met eenWat nuttigheid dit merg (om ’t welk
redelyke dikke stam; dog die in 't wildzy alleen gebruikt werd) geeft , weten
groeid.de Genees-kundige , Apothekers, en Kruid

Des zelfs blad heeft wel eenige gely-kenners, zoo wel, dat wy daar niet veel
kenis na 't Lauwrier-blad, dog t is smal-af behoeven te zeggen.
ler, wel zoostyf, zeerspits, bleck-groen,Het is een zeer zacht en gemakke
wat geribd, en eenigermaten ruig. Menlyk middel, om ’t lyf te zuiveren, en
heeft 'er twee zoorten af.open te houden. Het doet ook de

De bladeren van de eerste zoort zynNieren, en de blaas veel goed, zynde
wel vyf duim lang, en ontrent half zoozeer dienstig voor die ’t Graveel hebben.
breed. Zy groeyen niet dicht byeen,alzoo het alle verstoppinge zuiverd, den
maar ydel en verspreid , en de Boomsteen breekt , de stoffe ook afdryft, en
geeft Vrugten, als een Lanssa-Vrugt, ofwegneemd; dog daar voor behoefd men
als een witte Pruim van grootte, doghet in Oost-Indien niet te gebruiken, al-
roodagtig, of wel tusschen den roodenzoo men daar zeer weinig van die quaa-
en blaauwen van verwe, hebbende eenle hoord, gelyk mede van den Voet-
bolster, die byna wel een pink dik is,euvel , daar het egter mede zeer goed
en een korl van binnen in de Vrugt, dieen heerlyk van werking tegen is , als
zich in tween scheiden laat. Deze Vrugtmede tegen veel andere qualen, en on-
heeft een sterke Specery-reuk, smaken-gemakken, die de Geneeskundigen genoeg
de wat bitteragtig.bekend, en derhalven meer van hunne,

Behalven deze is ’er nog een kleinedan van myne behandeling zyn. De kleine
Cajoe¬zoort by den Inlander de kleine CajotMen heeft van de Cassia wel drieder
Pocteh-Poeteb-boom genaamd, diens bladen veeley zoorten op Java, en in Amboi¬
boom-kleiner, ontrent drie of vier duim lang,na is nog een wilde zoort, die aan een

en maar een groote duim breed , ofgroote , hooge en heel rechte Boon
daar ontrent, vallen , hebbende weiniggroeid, die smal van kruin is, en een
schuinze ribben, en eenigzins een hars-rond, klein blad heeft, dat al mede by
reuk.tien, twaalf, en meer paaren aan een

Deze geeft mede kleine Vrugten,takje tegen malkanderen over staat, heb-
van verw als de voorige, of wat nabende een ribbe in ’t midden van yder
den zwarten , en ook met een korl vanblad
binnen , zynde wel zoo sterk van reukDe bloessem is mede in trosjes byeen,
en smaak, als de groote Vrugt , watbyna even als de voorige, en hier aan
hars-agtig, en na de Myrth trekkende.komen dan ook zulke Vrugten, zynde
Men heeft die in Augustus, en eenigemede lange pypen, of ronde buizen van
maanden later.een voet of twee lang , een duim dik

De stam van dezen Boom schynd be-licht-zwart, dog zoo glad niet, als de
neden als verbrand te zyn, schoon 'ertamme Trommelstok, agteraan wat gebo-
geen vuur by komt.gen, en vooraan als met een harde doorn

De Amboineezen gebruiken de bast vangewapend , gelyk men dit op No
dezen Boom tot het dichtmaken van hun-XXX. by een tak van deze wilde zoort
ne Vaartuigen, zynde als een zoort vanzien kan.
Baroe, en Mosch, die in ’t water zweld.Deze Vrugt is mede in kleine vertrek

hoewel zy zomtyds ook wel krimpenjes verdeeld; dog men heeft 'er zulk een
kan.zwart zappig merg niet in, als in de tam¬

Men gebruikt de bladen ook wel omme ; maar wel een wit, voos, en taay
zich te wasschen, voor al als ’t lyf watvleesch, vervullende hier de heele plaats,

jeukt, alzoo zy die jeukte doen over-daar de tamme vertrekjens maar half vol

gaan.zyn. Daar is ook een korl in, dog die
Behalven de twee zoorten van groo-Verschei-rond, plat, geel, en klein is.
Cajoe Posteb -boomen, is 'er nog dezoor-teDe Vrugt diend nergens toe; dog de

ten.
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nog een byzondere, de kleine Cajoe Poe-
teb genaamd; dog in alle deelen, zoo
van Boom als van blad kleiner, en gely-
kende 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 klei-
ner, hoewel zy wel zoo sterk en Spece-
ryagtig van geur zyn. Men gebruikt
deze Vrugten en bladen in de Genees-kun-
de, en in drankjes, die men de Inlanders
ingeeft, zeer veel.

Het beste gebruik , dat men hier af
heeft, is, dat men uit de bladen van de-
zen Boom een Olie trekt, Cajoe-Poeteb-
Olie genaamd, die (zoo my zeker Apo¬
theker hier te Lande gezegt heeft bevon-
den te hebben) in alle deelen met de
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-
pels ten hoogsten met wat Wyn voor
’t aankomen der koorts inneemd. Veel
van ons Volk op de t'huis-ieize heb ik

daar door alleen geholpen.
Uitwendig gebruikt zynde, is die O-

lie heerlyk tegen alle strammigheden der

leden, zenuwen, en gewrigten, en zelf
tegen de volkomene lamheid, waar van
zekere my bekende Vriendin, diens ee-
ne zyde en been geheel lam geworden
was, alleen maar door ’t stryken met de-
ze Olie ’s morgens en ’s avonds, volko-
men hersteld is.

Daar is nog een byzonder zoort van
Cajoe - Poeteb - boomen, als een kleine
fraaye zoort van Myrthus-boomijes , die
ook zeer klein van stam, blad en Vrugt,
dog cierlyk van kruin is. De Amboinec-
zen noemen hem Hoerong, en anders ook

wel de kleine Kajoe-Poeteh. Zy gebrui-
ken den zelven nergens toe, dan dat zy
van ’t hout van dezen Boom , dat zeer
recht van stam, en hard is, hare dak-
sparren maken.

Men heeft in Amboina een Struik ofte

Soomtie,de Boba-Hati,dat is, Hart-Vrugt-
hoom, genaamd , die zy op zynTernataans
Soelamoe (als of wy zeiden een Panacea,
en een algemein Gences-middel noemen.

Indien hy aan Strand staat, zoo blyft
hy maar een Struik ; dog zoo hy zich
onder de schaduwe van andere Boomen
bevind , zoo groeid hy tot een fraai
Boomtjen op, dat weinig brosse takken,
en bladen, die zonder ordre en door mal-
kanderen staan, heeft. Ook zyn zy ge
meenelyk tien of twaalf duim lang , en
drie of vier duim breed, geribd, meest
rond , dog eenigzins spits uitloopende.

Aan de zelve komt een kleine bloes-
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sem, gelykende wel wat na dat van de
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 Vrugtjes werden met 'er tyd ros,
en zyn zoo bitter, dat menze gemeenc-

lyk de Koning der bitterheid noemd, al-
zoo geen bitter daar by te vergelyken is.

Deze bitterheid blyft altyd in de Vrugt-
jens. Zy valt ook in de wortel ; maar
die vergaat met 'er tyd.

Men zet die Vrugtjens op Brandewyn,
of eenige andere Drank, en zegt, dat 'er
niets heerlyker tegens ’t Kolyk, Pleuris,
enz. is. Ook gebruikt men deze Vrugt-
ens tegen de koorts, waar van men ’er
vier of vyf inneemd.

Maar wat mag ik van deze of gene
pyn of ziekte praten , de Ialanders zeg-
gen, dat het tegen alle ziekten, en quaa-
en , goed is, immers zy gelooven dat.
en willen met geweld , dat wy 't ook
zullen gelooven ; dog wy hebben dat
uist zoo algemein niet, hoewel in veel

gevallen zeer goed, en de bitterheid van
dit klein Vrugtjen wel zeer groot, dog
’t zelve egter zeer zuiver-bitter bevon-
den.

Men gebruikt ze ook als een tegen-
gift 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
zekere zoort van groote en vergifti-
ge Hagedissen, Pananat genaamd, en on-
der de Ambonsche Dieren by ons beschre-
ven.

Op Timor en daar ontrent als ook
p Batavia, valt een plant, Loessa Ra-

dja genaamd , die zy zeggen , dat nog
wel zoo bitter is.

By dezen Boom en Vrugt voegd ook
de Stsoot-boom, onzes bedunkens, zeer
wel, die hier mede valt, en die bittere

wortels uitleverd, die men in de Sagu-
weer doet; om zebitter te maken.

Dit is een hooge Boom, die in’t wil-
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
er twee zoorten af, waar van ’t eene het

Mannetje en ’t ander het Wyfje ge-
naamd werd, hoewel zy weinig van een
verschillen, behalven dat de bladen wat
smaller, langer, en dunner zyn, en dat

de smaak bitterder, en de Vruge ronder,
en korter is.
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Deweerzyden vol kleine doornen zyn.Van het laatste zoort, dat wel meest

bladen zyn klein, vertoonende zich metgebruikt werd, zien wy een tak, met
paaren, en vooruit gemeenelyk een blad.zyne Vrugt byzonder op No. XXIX.
De bloessem vertoond zich voor aan deDe takken van dezen stam staan redelyk
kleine takjes, als een bloem van vyf klei-dicht boven, en tegen malkanderen, en de
ne witte blaadjcs, en daar van groeyenbladen met verscheide paaren ’er aan ,
Vrugtjes, als kleine ronde Beziën, bynazynde drie of vier duim lang, een groo¬
als Péper-korls, meest twee en twee by-te duim breed, donker-groen, glad, met
een. Binnen in de zelve is cen zwarteeen middelrib, en eenige fyne dwars-
korl, die wat kleiner, als 't Coriander-adertjes, die men boven zoo veel niet,
zaad, en hol valt; dog komende vry naals wel beneden, gewaar werd, hebben-
met onze Anys overeen , alzoo zy in ’tde een aangename bittere smaak.
eerst een weinig daar na smaakt; maarDeze Boom geeft nu en dan in April
die smaak vergaat ook ten eersten,’t geenwel Vrugten, die als een kleine Canari
ook de reden is, dat het alhier niet ge-en ontrent twee duim lang, wat krom,
bruikt werd, dienende alleen de Amboi-plat aan de eene zyde, een vinger breed
neeze Vrouwen zoo wat in hare zalven,zyn, en ook een korl van binnen heb-
en smeerzels, als zy zich willen wasschen.ben; dog men ziet het zelden, ook is
Wy vertoonen ’er een tak op No. XXX.zy van geen gebruik; maar de wortels
van.van dit Wyfyen alleen werden ten deele

Hier valt ook een Boom, die Zeep-uitgegraven , die ontrent een been dik,
Vrugt geeft, en die van den Inlander deen ook wel dunner, vallen, dekkende
Rarak-boom genaamd werdde plaats met ronde vette aarde weer toe,

Hy is van Java hier gebragt, schietop dat de Boom niet uitgaan; maar nieu¬
zeer hoog op; dog is dun van stam, wci-we wortels krygen mogt.
nig van takken, die ook met bladen byDeze wortels in stukken van een half
veel paaren bezet, en die ontrent vier ofvoet en kleiner gekapt, en wat ge-
vyf duim lang ; dog maar eene duim breedkneust in bondels gedaan, doen de Tyf-
zyn.feraars in de Saguweer , om die hare be¬

Hy geeft aan de takken een kleinehoorlyke bitterheid te geven, als wan-
bleek-witte bloessem, waar van veel roo-neer die drank gezond en eerst recht be
de Vrugten byeen, van grootte als eenquaam werd, om te drinken, krygende

een zeer goede bitterheid, die, als men Musket-kogel, te voorschyn komen, die
ze gewoon is, niet tegenstaat, de Mage men gebruikt, om ’er als met zeep, ’t

Linnen mede te wasschen, hoewel dieverwarmd, en een zagte t'zamentrekking
geeft. Men doet op een zeer groote ver Zeep al wat scherp valt, en 't Linnen

eenigzins als verzengd.glaasde pot maar een bondelken of twee
een arm dik byeen gebonden, dog in klei- De voornaamste Specery-boom , dic

ne stukjens verdeeld; welke aanstonds als in Amboina, en, om zoo te spreeken
een gisting in de zoete Saguweer geven daar alleen valt, is de Nagel-boom , we
en de zelve in een uur of acht zoo gens welke ook deze Landvcogdy boven
bitter, als ’t behoord , dog dikker en andere vermaard is, om dat, schoon zy
witter van verw maken. eertyds ook wel elders gegroeid heeft

Zomtyds gebruikt men ook wel de zy nu maar alleen hier aangequeekt, ge-
duld, en op alle andere Plaatzen, zedertwortelen van eenige Limoen-boomen hier

toe; dog zy zyn in verre na zoo goed de tyden van de Heer Vlaming, en van
niet, en men zal ze niet, dan in tyden de Ternataansche Koning Mandarsjch, uit-

geroeid is.van nood, en by gebrek van de andere,
nemen. Het is een van de schoonste, fraaiste, en

Men heeft hier te Lande wel meer geurigste Boomen, die men hebben kan,
zynde, als hy volwassen is, al vry hoog.bittere wortels, als die van Slangen-hout,

Loessa Radja, en meer ander, in't ge- en dik van stam, van welke ik ’er gezien
bruik ; dog dit zyn vreemde Boomen hebbe van hoogte en dikte als een groo¬
die meest op Timor of op ’t Eiland Ro- te Peere-boom. Hy valt gemeenelyk ook
the, en meer andere Eilanden , daar on wat spits van kruin, byna als deze laatst-
trent leggende, vallen, en die ook een gemelde 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
ben. verdeeld. Ik heb egter wel hooge en-

kele stammen, die tien of twaalf voetenMen heeft hier nog een Boomtie, dat
niet heel groot is, by den Inlander Ca- hoog, en fraai dik waren, gezien.
melan, of den Molukzen Anys-boom, ge- De bast van dezen Boom is niet dik
naamd, zynde van stam als een dun Li- 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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De
Nagel¬

boom-



195En GEWASSEN van AMBOINA.
by de letter AA. , een, als hyzichhebbende aan zyn dichte takken de bla-
wat klaarder, by de letter B., een, alsderen twee en twee tegen een staan, ma¬
hy volwassen, en by de letter C., een alskende met het volgende een kruin. De-
hy rood, en volkomen ryp is.ze zyn ontrent een hand-breed lang, twee

Men noemd ze anders ook wel Girof-vingeren breed, spits als een Peere-blad,
'tfel-Nagelen, een bastaard-woord vanaan de eene zyde met een rib in ’t mid-

Grieks of Latynsch woord Caryophyllon.den, met zeer fyne dwars-ribben, die
dat weer uit de Arabische naamen Cala-men eenigzins zien, dog niet voelen kan,
fur of Carumfel schynt te zamengelaptglad en schoon helder-groen van onde-
te zyn. Kruid- of Specery-Nagel is harcren, zoo lang zy jong zyn rood en le-
regte naam.nig, dog, oud geworden, styf en droog

Deze Specery-Vrugt is de Ouden nietAls men die tusschen zyn vingeren wryft.
heel zeer bekend geweest : want schoonrieken zy zeer sterk, en ook de Boomen,
Plinius in zyn XII. Boek, en VII.als men ’er maar onder gaat, of ryd.
Hoofddeel van Caryophyllon spreekt, zooDeze komen in ’t begin van de Re-
kan ymand, die kennis heeft, aan zynegen-tyd voor den dag, waar aan dan met
Beschryving ten eersten wel zien , dater tyd , (na dat een geplantte Boom
hy daar van geen Kruid-Nagelen spreekt ;negen jaaren oud, en wel gehavend is)
zelf de beste Arabiers, die nader aan dejonge donker-groene langwerpige knop-
Specery-Eilanden gewoond hebben, had-jens met een breed hoofdje komen, waar
den ’er in de tyd van Avicenna (andersaan men dan al eenigzins de Nagelen zien
recht uitgesproken moet het Aboe il Sinakan, die zich in de maanden Augustus
zyn) die in’t jaar 1160. leefde, nog zul-of September volkomen vertoonen, heb
ken geringen kennis af, dat hy, meinen-bende de gedaante van een licht-groen
de, dat de Moer-Nagelen, en de rechteklein spykertje met een vier-hoekig
Nagelen, yder aan een byzondere Boomkroontje daar boven op. Deze Nagel
groeiden, de zelve in 't Mannetyen enwerd met 'er tyd eerst geel, en daar na
Wyfien onderscheide.rood, immers dic zoort, die men Man-

De eerstc Schryver, die ik wete datnetjens noemd: want de Wyfjens-Nagelen
'er over geschreven heeft, was een Griekswerden maar aan ’t kroontie wat rood
Genees-Heer, Paulus Agnita genaamd,zynde dan wel ryp, en bequaam om ze
die de zelve in zyn VIl Boek als stokki-te konnen eeten; dog zy zyn al te heet.
ge zwarte Bloemen , byna een vingeren zeer ongezond , en dan geenzins tot
lang, hoewel dat nog al vry wat ver-cen Specery-Nagel , maar wel tot het
schild , wat heet; maar welriekend ,voortplanten, bequaam.
droog tot in den derden graad, groeyendeZoo als nu de Nagel maar pas roodge:
aan een Indiaansche boom, en van veeler-worden is, en zyn bloessem afgeworpen
ey gebruik in deze en gene spyzen, ookheeft, moet men die inoegsten : want
in de Genees-kunde , beschryfd. Enals zy maar dric of vier weken langer
deze beschryving som de waarheid testaat, zoo begind de Nagel te zwellen, en
zeggen) is nog zeer mager en slechttot een Moer Nagel te werden, die men
alzoo niemand uit die beschryving dedan voortplanten of confyten kan; maar
Kruid-Nagel zou leeren kennen.dan deugd zy tot een Specery-Nagel niet

Dat zy in’t jaar 1200. al bekend wa-meer.

ren , blykt my uit zeker geschrift vanDe Nagelen groeyen aan byzondere
Marasaoli, eerste bedicnaar van Staatstceltjens, drie, en meer byeen, en zoo
of Goegoegoe, in Ternate in’t laatste derverscheiden ter zyden uitloopende bosjens
voorledene eeuw.aan eene hoofdsteel.

De Amboinezen noemen deze VrugtVan deze Nagel-boomen, en Nagelen
Poa Lawan, of Poa Halawan, dat isheeft men verscheide zoorten
de Goud-Vrugt , waarschynelyk, om datDaar is de gemeene zoort, die, ryf
er goud af komt, en om dat hare wer-zynde, zich eenigzins rood vertoond.
king goud weerdig is : want anders ken-Daar is een tweede zoort, die bloed
nen de Amboinezen ’t goud niet, gelykroode Vrugten geeft. En dan nog eer
zy in hun Taal dat ook niet konnen uit-derde zoort, het Wyfien gemeenelyk ge-
drukken, waarom zy dit woord van denaamd , diens Vrugten wel zoo groot
Javaanen ontleenen, die 't eerste goudzyn, meest bleek blyven, en zeer wei
en zilver hier bragten.nig roodheid by ’t rypen vertoonen

Van deze Vrugt is 'er nog een andereOok zyn deze wel de beste, om ’er Olie
zoorte of twce, zoo men het zoo noe-uit te trekken.
men mag.Wy vertoonen hier in teekening op

De eerste is de Konings-Nagel, die wel De ko¬VaNo. XXXI., verscheide zoorten
wat anders van gedaante is ; dog egter nings-Nagelen, te weten , by de letter A. ,

Nagelaan geen byzonder slag van Boomenzulk een, als zy eerst voorden dag komt.
Bb 2 groeid;
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gel-reuk trekken wil , is nograns be¬groeid : want men heeft zeer lange tyd
vonden, dat het een geheel andere Vrugt,’er maar eene Boom van gekend , die
en dat zy geenzins van die kragt, of wer-op Makjan stond. Ook heeft 'er een
king is.Boom van op Hatoeaha, op ’t Eiland

In oude tyden plagt men dezen BoomOma, en een op Hitoe gestaan, die in 't
alleen in Ternate, en voor al op Maljanjaar 1694. Nagelen gaven, die ik ge-
te hebben; dog wy hebben bevorens inzien, en bezeten heb.
de Beschryving van Cambello, en andereMen zegt , dat zy Konings-Nagelen
Plaatzen op Hoewamohel, aangewezen,heeten, om dat by yder Konings leven
dat die van Cambello de zelve eerst on-’er maar een byzondere Boom van zou
trent de komst der Portugeezen in Am-zyn, dat een louter verdichtzel is.
boina, of een weinig van te voren, inZy verschillen in smaak, of kragt van
Bamboezen van Makjan stil en heime-de gemeene Kruid-Nagel niet; maar ee-
lyk op haar Land gebragt, ze daar ge-nigzins in gedaante, zynde byna als de
plant , en zoo verder over gehecl Am-Rosmaryn-takjens met veel scherpe lange
boina, eerst op Hitoe, en daar na ook oppuntjens boven malkanderen zich ver
de andere Eilanden , verspreid hebben.toonende, gelyk men aan deze teekening
Een zaak, die ons uit de Amboische Ge¬op No. XXXII. zien kan, alwaar die by
zangen nog blykt.letter A. ons de zelve, zoo als zy in ’t

Ook hebben wy zoo in de Beschryvingjaar 1694. uit Ternate hier gekomen, en
van Ternate als in die van Amboinaop Hitoe, en op Hatoeaba gegroeid zyn.
getoond, hoe al de Nagelen in Ternateen die by letter B. de oude Makjansche
en op alle andere Eilanden, uitgenomenKonings-Nagelen, die drie-hockig waren.
daar men die in Amboina houden wilde,vertoond.

onder de Regeering van de Heer de Vla-Deze laatste zyn gekomen van een
ming, volgens een Accoord met KoningBoom, die in’t jaar 1655. uitging; dog

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 uitge-
plaats voor den dag gekomen, die zulkc rocid zyn, ’t geen toen geschied is, om

’s Konings vyanden des te meer afbreukNagelen, als wy by letter A. vertoond
te doen, en om, aan onze zyde, te ma-zien, voortgebragt heeft, zynde vee
ken , dat wy alleen van deze Specerylanger spitzer, en in verscheide zulke

spitzen boven een bestaande. Meesters mogten zyn, om daar een va-
Die Boom , by ongeluk mede uitge sten prys op te konnen stellen ; dat ein-

roeid zynde ; zoo heeft men in ’t jaar delyk ook zoo verre gebragt, en tot nog
toe in die zelve staat is.1668. en 1682. in Oud Hative een Boom

of twee van diergelyken zoort gevonden, Men wil, dat deze Boom, met zyn
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 was, welke wel twecbbaaren Nagelen ge-

kleine zoort van Nagelen, Ryst- of Padi- geven had,en zoo dik was, dat twee man-
Nagelen genaamd , gezien heb, die veel nen hem maar pas konden omvademen.

Ook kan zoo een oude Boom , diekleiner, dan de andere, en die van de
zelve kragt waren ; dog men ziet die wel draagd, by een groot gewasch wel
zeer weinig vier of vyf honderd ponden Nagelen uit-

In Amboina valt ook nog een wilde leveren; dog dat is wat ongemeens. Hy
zoort, vry hooger van stam, dan de ge- wil wel onder lommer, en niet te dicht

meene Nagel-boom, veel blecker en groo¬ byeen staan , of anders treurd hy ten
ter, ook dikker van blad, en ook van eersten.

Vrugten, gelykende zeer wel na de zel- Na ’t gemaakt voornoemd Accoord,

dog daar in is niet Speceryag-ve 3 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 boina, en in de Uiessers, of anders,
onkundige nu en dan wel eens te be- 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 ze-
zoort 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 Uli-

afsers,
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assers 30000. op Leytimor , 30000. of
Hitoe. Ook verplanten de Vogels ’er
veel, en dat zelfs wel op verre afgelege-
ne Plaatzen, Eilanden, en wel byzon-
der op Ceram, daar zy jaarlyks nog uit-
geroeid werden , gelyk op veel an-
dere Eilanden, my bekend, geschied, en
die hier juist niet behoeven opgenoemd
te werden, om onze vyanden niet te lee-
ren, 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-
schen de drie of vier duizend Babara 's te

geven; dog zynde de andere maar Sela-
tans, dat is, Suyder- of kleine Gewassen,
by welke die wind, en de al te sterke re
gen , door hare al te groote koude de
kleine Nagel-schepzels in bladeren doen
veranderen, alzoo zy wel vogt, maar die

niet te veel, noodig hebben. Deze klei-
ne gewassen geven uyftien of zestien hon-
deru Babara s, en ook wel meer.

In de tyd van de Nagel-oeg st werd het
onder de Boomen zeer schoon gemaakt,

om de afvallende of geplukte Nagelen te
beter te konnen zien, en te verzamelen,
alzoo zy zommige Nagelen zelfafbreken,

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, ande-
re 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
afknippen kan, dan zyn zy recht droog.
en deugdelyk goed, om ze ter schaal te
levercn. Hoewel zy ook niet te droog
mogen zyn: want, dan is er de Olie uit.

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
komen geeft, dat dikwils al een jaar van
te vooren tegen hooge renten opgeno-
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,
als vier stuivers, alzoo het verdere aan
de Koningen, Grooten, en Dorps-bo-
den gaat.

Een Babara Nagelen, doende vyf hon-
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derd en vyftig pond, komt de E. Maat-
schappy, volgens Accoord, op verschei-

de tyden daar over met den Inlander ge-
maakt, en nu en dan verminderd, gelyk
wy op yder tyd byzonder aangehaald
hebben, nu zes en vyftig Ryksdaalders
ce staan, van welke den Inlander ’er een
en vyftig of vyftig geniet; dog t verde-
re werd aldus verdeeld.

De drie Koningen aan ’t Kastcel Vi-
ctoria genieten yder twintig Ryksdaalders
voor af (in voorige tyden plagt yder hon-
derd Ryksdaalders zoo te trekken) en
daar na deelen zy met de andere Orang-
kaya’s yder drie Ryksdaalders, en de
Oudsten of de Orang Toeha's, zynde als
de Dorps-Raaden, en de naaste aan de
Orangkaya’s, waar onder ook de kleine
Drangkaya s, die onder deze en gene Ko-
ningen staan, gerekend werden, trekken
yder anderhalve Ryksdaalder, en de
Dorps-bode een halve Ryksdaalder. Zoo
dat de Orangkaya's, hunne Oudsten, en
Marinjo s, dan die vyf Ryksdaalders van
yder Bhaar Nagelen zamen deelen.

Dit gaat zoo aan ’t Kasteel Victoria
en op de Kust Hitoe; dog op ’t Eiland
Oma deeld yder Orangkzya maar drie
Ryksdaalders, de Orang Tocha’s yder an-
derhalve, en de Marinjo of Dorps-bode
een halve Ryksdaalder. En dit noemd
men Hhatsil- of Inkomst-gelden, zynde
eigentlyk de Rechten, hen van de Na-
gelen 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
weder een half pond voor yder zak ; mits

dat hy, als den evenaar van de schaal
regt in ’t huisjen staat, aan de Scheeps-
Overheden nog een half per cento goed
doen moet.

Voor yder Barot, doende elf pond
werd net een Ryksdaalder betaald , ko-
mende dan yder pond op vier stuivers ;
dog om de een en vyftig Ryksdaalders
net te krygen , betaald de E. Maat-
schappy 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
een groot gewasch al wat opbrengen
kan , voor al, als men die anderhalf
oond voor de zak by hen getrokken ,
daar by reekend. Wat voor last ook
aan de Gecommitteerden, om de Nage-
len te ontfangen, en te betaalen, gege
ven werd, kan men aan de navolgende
Instructie zien.

Bb 3 Ordre
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geoeffent is, dit dan van het begin tot den
einde toe zoo nagevolgd zynde, zal het Op-Ordre en Instructie, waar na haar
perhoofd van yder Plaats ul. , en ook dede Adsistenten Pieter Nuyts, en
Nagel- Schryvers yder hunne rollen compleetRyklof de Geus, staande tegen-
hebben, om aan ons te overhandigen , zoowoordig op haar vertrek na de
dra die gevorderd zullen werden, op paeneComptoiren Honimoa, Haroeko,
van correctie.alsHila, en Larike, om aldaar

Met het visiteren der Nagelen zullen ul.byexpresse Gecommitteerden
de Opperhoofden, en hare Suppoosten, vol-den ontfang, en afbetalinge der
gens gewoonte, laten begaan, alleen het oogNagelen, van, en aan de Inlan-
daar over latende gaan, dat daarinne terderen te wezen, hun gedurende

goeder trouwe gezorgd werd, welkers tegen¬haar uitwezen zullen hebben te
deel , en als ul. het speciaal haar zoudenreguleeren.
aantrekken , occasie tot quade gangen aan
andere zoude verschaffen, selyk in ’t jaarIIErmits de Garioffel-Nagelen in deze
1689. tot Harocko geschied is.Provintie nu reets zyn ingeoegst, enV

Met het inwegen en afbetalen der Nage-den tyd , om de zelve van de Inlanderen
len zullen ul. zoo vecl spoed maken, als hetvoor de E. Compagnie te ontfangen, ge¬
eenigzins doenelyk zy, egter moet wel ver¬komen is, hehben wy in onzen Rade den 9.
den gelet , dat het zelve zoo gaauw nictdezer besloten ul- met haar beiden, als on-

ofvoortgezet werd, dat den Orangkay ,ze expresse Gecommitteerden, na de respe
deNagel-Schryvers, van yder Dorp doorctive Buiten-Comptoiren , die onder dit

onze het bezigtigen, of nazien van het op-Gouvernement sorteren, en alwaar de leve-
geroepen gewigt of de aanteckeninge vanrantie van die Speceryen gewoon is te ge
dien, werd verbysterd, gelyk in het jaayschieden, af te vaardigen, ingevolge van
1689. tot Haroeko is geschied, waar voor,welk Arrest ul. dan by dezen geordonneera
en meer andere morsseryen, het Opperhoofd,werden , na den ontfang dezes, haar zel-
Joannes Westerbaan, en de Gecommitteer-ven van hier over de Pas Baguwala eerst
de , 't Hoofd, en van Hees, de vereistena Honimoa, en van daar, na gedaan
straffe hebben erlangt, waar opul. al medewerk , na Haroeko, Hila , en Larike

omzigtig zult hehben te letten.te transporteren, na welke twee eerste Plaat-
Na bet ontfangen der Garioffel-Nagelen,zen den 17. dezer onze ordre voorsz. al is

zal den Koopman, of 't Subaltern Hoofd,afgegaan, gelyk na de twee laatste by gele-
ter plaatze, daar die gewogen zyn , degentheid ook staat te geschieden. Ul. zullen
waardye van dien al méde ten uwer over-dan, op Honimoa gekomen zynde, in het

leveren van de Nagelen door de Inlanderen, staan, en niet anders, ook in het bywezen

van den Orangkay, of Dorps-Voogd, metaan den Koopman Monsr. Francois van
zyne Nagel-Schryvers, na de by ul. daarSchure , altans Subaltern Hoofd aldaar
van gehoudene en geconfronteerde welbe-gestadig met haar beiden, en niet by beur-
vonden Nagel-rollen, betalen, volgens de daarten , dan d’een dan den anderen vervan-
van zynde Prys-couranten, waar von ul.gende , daar by wezen , zulks de zelven
mits dezen ook eene werdinhandigd, maar bynog ook den Opperhoofden van de andere
zoo verre eenige Europianen, Chineezen,drie Nagel-Comptoiren, eenige Nagelen in
of Mardheykers Nagelen ter schaal gebragtal. afwezen te laten ontfangen, om dan de

Inlanderen alle vermoeden van het plegen hebben, zullen daar voor geen betalinge
mogen genieten, ten zy de zelve alvoorensvan ontrouw omtrent haar te benemen, zul-
aan ons rekenschap gegeven hebben, hoedaniglen de Inlandze Nagelschryvers, schoon zy
zy daar aan gekomen zyn, en dat tot onzezulks al zeiden ul. toe te betrouwen, wel
nadere en speciale ordre , om alzoo door ditexpresselyk daar by doen komen, en de aan¬

teekeninge van yder gewigt zoo lang haar middel voor te komen het wockeren onder de

arme Amboinezen, die alleen de leveran-Dorps-leverantie duurd, laten doen, en al-
tie dier Speceryen aan de E. Compagniesvorens van malkanderen scheiden, telkens
vergund is, invoegen dat zelfs de afbetalin-in presentie van de Hoofd-Orangkay de
ge aan de Amboinezen in het generaal nietnaamen, en toenaamen der Leveranciers
zal mogen geschieden in het bywezen vanmitsgaders het getal der ponden , bygevolge
opgem Natien, aan wie dog de E. Com-ook yders netto en bruto, summarie van 't

geen zy geleverd hebben, tegens den anderen pagnie geen reekening subject is, 't welk
als een exprès point moet gevierd werden ,pertinent confronteren, om te zien, of in
op pane van daar over gecalangieerd zynde,alles met den anderen accorderen ; ’t geen
gestraft te werden , zoo als bevonden zalzoo wel van de Mooren, als Christenen,
werden te behoorente verstaan is, 't welk beide moet, en zeer

Zoo dra de Nagelen van alle Plaatzengemakkelyk kan geschieden , alzoo den Ad-
onder yders district ingezameld, en de pennin-sistent Ryklof de Geus in het schryven van

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-

perhoofd van elke Plaats te zamen, de Go-
dong, het Pakhuis, of wel t Vak, daar
de Nagelen in opgeslooten zyn, yder met
hare signature verzegelen , om de zelve
daar binnen zoo lang verzeekerd te laten
berusten, tot dat wy ordonneren de zelve
in ul. bywezen daar weder uit te laten ba¬

len , en in de een of den anderen bodem af te
schepen , latende ’t zelve voorts voor den
tyd van die ordre zoo verzegeld, schoon dai
er na t vertrek der Gecommitteerden d’een

of de ander klik Nagelen wierd aangebragt
die moeten afgewezen werden , om eigene
infractie in de trouwe wederzyds te permo-

veren , t geen de Opperhoofden respective

op onze hoog ste indignatie zoodanig te doen
aanbevoolen werd. Tot welkers wel-obser-
vantie voor baar vertrek , het Opperhoof-

van yder Plaats, en alzoo voor de verze-
gelinge als boven gezegt , alomme in de
Dorpen door de Marinjos tydig zal laten
uitroepen , en bekend maken, dat alle de

gene , die nog eenige Nagelen onder zich
mogten hebben, de zelve by des Gecommit-
teerdens aanwezen ter schaal zullen hebbey

te brengen, om by nalatigheid van dien
daar over namaals in geen schade te komen

Alle het welke dan verrigt zynde , 2a
den Koopman, of Resident op die Plaats ten

overstaan von ul., aan de Orangkayen y-
der baar toekomende Barot-geld in zoodani-
ger voegen moeten uitleveren, als zy bevoo¬
rens het zelve gewoon zyn te genieten, zon¬
der dat wy verstaan, dat daar van door
ymand, nog ook van alle andere penningen
die de leveranciers der Nagelen van de E-
Compagnie staan te genieten , een eenige
stuiver tot voldoeninge van hare agterstalli-

ge schulden zullen mogen afgetrokkenof

ingehouden werden; alzoo zulke en dierge-

lyke quade ingekroopene gewoontens, oorzaak
zouden konnen wezen, dat de Inlanderen in

’t aanstaande om eenig geld in de hand te
hebben , die Speceryen aan andere tot merke-
lyke schade van de E. Compagnie quamen
te verkoopen, waar opul. dan, tot voorkomin¬
ge van al zulke , en meer andere onheilen,
wel naauwkeurig zullen hehben te letten,

en telkens, als ul. staat maakt, na verloot
van nog drie of vier dagen op een plaats
met deze haar dienst vaardig te zullen r24¬
ken, ’t zelve by voorraad aan ons , en het

Opperhoofd van de plaats , waar na toe
eerst staat te vertrekken, per expresse bekend
te maaken, ten einde wy magtig mogen we-
zen, daar ontrent ordre te stellen , en de
Opperhoofden van elders gelegentheid heb-
ben, 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
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mogte zyn, om in perzoon aan de schaal de
Nagelen te ontfangen, of wel den ontfang
vy te woonen, zoo werden ul. (om den diensi

der E. Compagnie daar door niet te laten
veragteren) by dezen geauthoriseerd ommt
de zelve met haar beiden , zonder dat er
een derde by zal behoeven genomen te wer-
den , invoegen als bevorens reets is aange¬
haalt , te mogen ontfangen, en ook daar

voor aan de leveranciers betalinge te doen,
zonder dat wy verstaan, dat eenige Inlan¬
deren, die natte Nagelen ter schaal mogen
brengen, daar over met slagen of scheld-
woorden zullen bejegend worden, gelyk wy
al mede , tot ons byzonder ongenoegen, ver-
staan hebben, dat in ’t jaar 1689. tot Ha¬
roeko is geschied; maar moeten de Inlau-

ders , die zodanige Nagelen presenteren ter

schaal te brengen, daar mede afgewezen,
en gelast werden, de zelve alvorens eerst
van deeg te droogen, gelyk hier aan ’t Ka-
steel gepractiseerd werd, en de billikheid

ook medebrengt.
Ende alzoo wy oordeelen, ul. hier mede

genoegzaam geinstrueerd te hebben, verstaan
wy wel expresselyk , dat het zelve in alles
punctueelyk zal werden gevolgd, met ver-

dere recommandatie, dat ul gedurende baar
uitwezen van alles pertinente aanteekeninge
zult houden, byzonder van den ontfang, en
afbetalinge der Nagelen op yder Plaats
mitsgaders , hoe dat het daar ontrent is toe¬

gegaan, om ons met hare te rug komst by
geschrifte van alles grondig, en na waar-
heid, berigt te konnen doen

Tot Honimoa hebben wy ’t verleden jaar
doen verzeckeren om tien Bharen Moer- Na-

gelen aan de E. Compagnie te leveren,
t welk den E. van Schure, volgens berigt
zegt gedaan te hebben, en vermits die, als
t ware onder den duim , moeten werden

ontfangen, zoo zullen ul. haar daar medt

niet bemoeyen, nog in den ontfang van dien.
veel min met desselfs betalinge, maar dat
Opperhoofd daar mede alleen laten omsprin¬
gen , ten einde alzoo aan de Inlanderen niet
mogt blyken, dat dien inkoop voor reekening
van de E- Compagnie geschied

Van deze Instructie zullen ul. de respe-
ctive Opperhoofden lecture mogen en moeten
geeven , om alzoo alle tydspillinge en ca-
villatien voor te komen

Waar mede zyt Gode bevolen, en een
behouden reis toegewenst , van, onderstond
goeden Vriend. Was getekend, Dirl-
de Haas, in Margine, Amboina, Victo-
ria, den 22. Januari in ’t jaar 1691.

Na gedane Collatie is deze met de Ori-
gineele 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 gebrui-
kelyk isAngezien het Nagelgewas dezen jare

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¬ van de perzoon, en de geleverde quantiieit.
dig daar na niet is geproportioneert, nog dat mitsgaders het verstrekte op hand, ten aan¬
ook den tyd, die vereist werd, om de voor- 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

niet precys werd gelimiteerd op een netontfangen, zal toelaten, om de Schepen van
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¬

nomending van dito Speceryen merkelyk zoude
werden veragterd , zoo is in Rade goed¬ En zullen de Gecommitteerdens, benevens
gevonden, daar na niet te wagten, maar het Opperhoofd, ter intentie van deze poin-
de Inlanderen, of Leveranciers, by trovisie, ten , en Instructie, wyders zoodanige pre-
met 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-

telykst zal werden bevonden.Met dien verstande nogtans, dat een y-
der, die zulks begeerd, by provisie een vier- In gevolge van deze Instructien werden
de part van zyn contingent in gelde zal tot den ontfang en betaling der Nagelen na
werden betaald. het Comptoir Larike Gecommitteerd den

De kleine Parthytjes zullen om , zo- Cassier Johannes van Dam, en Willem
Chadborn.veel mogelyk , dubbelde moeiten te myden,

in ’t geheel konnen werden afbetaald.
En daar en tegens de aanbrengers van Amboina, aan ’t Kasteel Victoria, den

.. Februari, in’t jaar 1693.meerder quantiteit dienen te werden gedis-
poneerd, om haar voor eerst in tgeheel

N. SCHAGHEN.met briefjes te laten contenteren , om de
contanten na de respective Comptoiren ge¬
zonden zynde, genomen op een vierde pari Daar legt ook veel aan gelegen , hoe
van 't Gewas , tot betalinge van dien te 'er ingewogen werd, alzoo dat zomtyds
konnen doen strekken. wel vry wat te ruim genomen werd, om.

behalven de overwigt voor de Maatschap-Voor recepissen zal aan elk Inlander een
apart 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 Op-
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 Opper-
le 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 over3
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 wei-
men 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
werden opgeleezen, om de regte man te 1718 en 1725. in Holland maar vyfen zeven¬
hehben. tig stuivers golden, dat vyf stuivers min-

Als 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, Per-
t gemeen voor de geheele Negry , sien, en elders, daar zy getrolken zyn.maar

aan yder perzoon in ’t byzonder, gelyk dat Wat nuttigheden deze heerlyke Vrugt
heeft,
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heeft, behoeven wy hier niet te beschry-
ven. Dit is door veel andere voor ons
al gedaan, en ’t is den Genees-kundigen be¬
kend, van wat kragt en gebruik de
Kruid-Nagel, en de Nagel-Olie is, waar in
men egter groot onderscheid vindt want
van ouds leverde de Inlanders uit honderd

pond Nagelen maar een kan Olie, die
men naderhand uit veertig pond wist te
crekken; dog de eerste was veel beter,
dan de latere.

De Inlander heeft ’er hier zeer wei-
nig gebruik van : want de Nagel-Olie 'er
uit te branden, is hen op zwaare boete

verboden, gelyk 'er op’t verkoopen der
Nagelen aan andere, als aan de Maat-
schappy, een zwaare straf aan den lyve
gesteld is, waar over veel Inlanders niet
alleen, maar zelf ook verscheide Hollan-

ders van aanzien op ’t schavot geraakt,

en gegeesseld zyn, of met Nagelen onder
den arm , en een brief op de borst, waa

op NAGEL-SLUIKER stond, te
pronk gestaan hebben, in de keten ge-
slagen, en na ’t Eiland Rosingeyn in Ban¬
da gebannen zyn. Ja daar is in ’t jaar
1706. ymand over gegeesseld, die maar
de waarde van anderhalve Ryksdaalder

Nagelen gekogt had
Zy gebruiken de Nagelen nu en dan

onder hunne Zalven en Smeerzels, of

wryven die, vermorzeld en nat gemaakt
zynde, rondom hun voorhoofd , en in

de slagen van hun hoofd tegen zwaare
Hoofdpyn, als die uit koude ontstaat,
want anders zal zy aan ’t voorhoofd
niet licht droog werden, daar zy anders
ten eersten opdroogd, en tegen meer an-
dere ongemakken. Ook rooken zy die

nu en dan wel onder hunne Tabak.
De Moer-Nagelen, en ook de andere,

werden wel geconfyt, en smaaken zeer

geurig, hoedanig zy in meenigte na Ba-
tavia, en zelf ook na Holland, vervoerd

werden.

Eenige jaaren herwaards zyn de Moer-
Nagelen ook voor ontrent de halve waar-

de door de Japanders zeer getrokken ge-
weest, om ze in de Genees-kunde te ge-
bruiken , dog dit duurde niet lang

Ik zou van de Nagelen nog veel dingen
konnen zeggen, die yder een juist niet
weet ; dog zal daar niet meer af reppen,
om dat dit stuk wat teer, en ’t ook niet
noodig is ’er alles van te zeggen

De tweede Specery-boom, die in Am-
boina mede valt, is de Nooten-Muscaat-
hoom; hoewel die nu eigentlyk maar al-
leen, om als een Specery, die men ver-

zameld, en inweegd, te dienen , in de
Landvoogdy van Banda aangequeekt, en
ook daar binnen bepaald werd, zonder
dat zy ergens anders groeyen mag.

Die men hier in Amboina heeft, wer-
III. DEEL.
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den daar maar als by oogluiking ge-
duld, en meest tot het confytender

Nooten gebruikt, zonder dat zy byna er-
gens anders toe dienen, vaarende de
Landvoogden , en Opperhoofden daar
zy nog zyn, best daar van, die ze den
Inlander voor niet afhalen , verge-
tende gemeenelyk daar iets voor te beta¬
len. En die Lieden zyn zoo groot, dat
zy haar ’er geen reckening van durven
t’huis zenden, wel wetende, dat hen
dit maar quaad doen, en dog nooit zou
betaald werden.

Wat nu dezen Boom betreft, wy zeg-
gen vooraf dat hy gemeenelyk, behal-
ven de andere zoorten, in Mannetjens en
Wyfjens - Nooten onderscheiden werd,
en dat wy nu eerst van ’t Wyfjen zullen
sprecken.

Men kan de zelve in tamme en wilde
Nooten-boomen onderscheiden, en wy zul-
len vooraf van de tamme melden.

Deze Boom heeft de gedaante wel De

eenigzins van een Peere-boom, maar hy tamme,
is zoo spits niet van kruin, die platter en
wyder uitgebreid is

De stam is zomtyds recht opgaande.
en zomtyds is die Boom ook wel kort
van stam, en met cenige dikke takken
ter zyden , boven malkanderen uitschie-
tende.

Hy is zeer fraay van stal, dewyl
de takcken zich zoo recht op niet, als
wel de Nagel-boom, maar meest ter zy-
den uitbreiden, waar door deze Boom
een breeder en schooner kruin krygt, hoe¬
vel hy weinig dikke takken heeft.

Hy is effen en glad van schors , dog
wat bruin-graauw

De bladeren zyn lang, wel zoo spits.
als een Peere-blad, zonder tanden, zyn-
de, als zy nog jong zyn, wit-agtig-groen,
maar, wat ouder geworden , van boven

schoon-groen en glanzig ; dog beneden
bleck en vaaler. In ’t midden heeft men

cen rib, en ter zyden zulke fyne dwars-
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
altyd niet regt tegen over malkanderen.
Als men onder de zelve gaat, of ryd, en
men ’t blad in de handen maar wryft,
zoo geven zy een heerlyke reuk.

Indien men zulk een tak afbreekt.
loopt 'er een zap uit, als of ’t bloed
was, en dit is zeer quaad voor den Boom.

in zoo verre, dat hy daar door zyn
kragt verliest, en onderblyfd, of niet
tieren wil.

Dezen Boom begind met zyn acht of
negende jaar eerst te dragen.

Als de Vrugt haar begin neemt
ziet men eerst eenige geelagtige kleine

knop-Cc
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knopjens, die cok iets van ’t witte heb- vuur rooken, en zoo droog werden, tot

dat de rechte Noot, die ’er van binnenben, waar uit ook met 'er tyd een witte
kleine bloem , hangende twee of drie in zit, rammeld, en dan breekt, of slaat

men de schaal aan stulcken, en neemd 'erbycen, en zynde als een kelkje met drie

de Noot uit, die wy niet verder behoe¬spitze topjens, aan een krom steeltje
ven te beschryven , alzoo die yder eenvoortkomt, waar in een langwerpig ros-
genoeg bekend isagtig knopje is, uit 't welk eigentlyk de

Wy moeten ’er egter dit nog byvoe-Vrugt te voorschyn komt, vertoonende
gen, dat zommige Boomen wel wat lang-zich tusschen de bladen in, gevende
werpiger, andere weer wat ronder Noo-zoo twee of drie bloemtjens gemeenelyk
ten-Muscaaten geven; dog de bladen vanmaar eene Vrugt, en zelden meer zoo
de eene Boom zyn dan ook wat langer,dat de andere meest te vergeefs afvallen.
als van de andere, hoewel de Nooten vanZy staan al vry lang, eer de Vrugt

ryp werd, dat wel acht of negen maan- eene en de zelve kragt zyn.
den aanloopt. Behalven dit Wyfje nu heeft men nog Verschei-

de zoor-Ondertusschen werden alle Vrugten een Boom, die Mannetjes-Nooten geeft.
ten.niet op eene en de zelve tyd ryp; maar Dezen Boom is korter van stam, en blad,

en ingedrongener van kruin, hoewel menmen plukt die wel driemaal in een jaar,
gelyk die Boom op verscheide tyden hem nog onderscheiden moet van een

vervolgens bloessem, en ook rype Vrug- wilde Manncijes- Nooten-hoom.

ten heeft. Van deze Mannetjes-Nooten noemen de
De Vrugt vertoond zich als een kleine 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 Boom wascht gemeenelyk alleen, en men
zyn ook dubbele Nooten, die vry grooter 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- Bacam-
bar,waar aan men genoeg van ’t fatzoen en cambar of de Tweeling Noot, daar twee

de grootte van deze Vrugt weet te oor- pitten, tegen een leggende, in zyn, heb-
deelen. 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
hier op No. XXXIII. zien kan. aan die kant plat zyn. Men vermengd

Zy gelykt echter in fatzoen, en in haar deze onder de gemeene Nootez, om; dat
vaal-groene verwe best na een rype Per- 'er anders geen onderscheid ter wercld
sik, hebbende van de steel af mede een tusschen is.
flaauwe kloof, gelyk men ook aan de Zy spreken van een Pala Kakerlak, of De Kal-
eene zyde van de Persik ziet. Kakkerlak- Noot, om dat de Foeli met een kerlak-

Noot.Als deze Vrugt ryp is, opend zich de bleek-geel en roode verwe gesprenkeld is
bolster, die byna een pink dik is, en dan De WitteDaar is ook een witte zoort van Noo-

Noot.ziet men de Nooten- Muscaat, in haar ten, die zy ook wel de Hollandsche Noo-
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
men ze zelden zoo ryp laat werden. na geeler werd, en in zich zelven egter

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. Daar is ook een Noot, die zy Domine ’s De Do-

Na de schil komt men aan de Foelie, mine’s-Nooten noemen, om dat zich de Foeli op
Noot.die schoon hoogrood van verw is, en de zelve als een kalotje, of als een muts-

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 ver-

Dan 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 ven-
gemakkelyk 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



NXIV

TLI.

aa

a8
X

a
EXV

8

,aan

aa 8aa

g

V'XLVIIL.

T
aa6
a

8

L¬

Jyg.

a.

a

&amp

do

ae

a

5

NLLIX

2
XX 37

aedcx
Paée-
oe¬

Eu¬

T 6

E
c—

a aenN 4
A a a

TIV.
T7

48 8.a.
aLL.

amp
4&a

a

8 a

8a

a
F

a
128

au
E
1163

8

NELE

a

W a

TIV.

a
7—2

lak.Tn

4

XX.

2a4

La siIn.

dass-.

6

ae LIL.

8

le¬

XLI.

aa

VIXI.

a

4a

8V O

a

ae

4
36

a
ag

e

orgis



De

Konings-

Noot.

Verdere

aanmer

kingen

over de

zelve.

Nuttig¬
heden de

Nooten,

en Foeli.

En GEWASSEN
werd zeer gehaat, en by geen andere
Nooten of Foeli geduld, om dat zy die al
hare kragt ontsteeld, vergaande wel zelf
eerst, maar doende al de Nooten en Foe-

li, daar zy by legt, tot Meel werden,
en in zich zelven mede vergaan, en ver-
teeren.

Daar is ook een zoort van Nooten, die

zy Konings-Nooten noemen, die van bui-
ten wel van de andere niet veel verschil-

len; maar die van binnen een klein Noot-
je hebben, om ’t welke de Foeli wel zoc

dik legt, dat de Noot pas als een graau-
we Ert in ’t midden van die Foelt zich

vertoond , die men ook veel beter als
andere Foeli houd.

De Bandanezen zeggen, dat deze lan-
ger, dan andere Foeli, duuren kan, en
dat zy ook aan een andere zoort van Boo-

men groeid, hoewel zommige dit weer te-
genspreeken, getuigende , dat zy met
andere Nooten aan een en de zelve Boom

groejen, en dat het maar een mis-ge-
wasch is, dat ik mede geloove.

Schoon de Nooten-boom de meeste tyc

van ’t jaar doorgaans rype, of onrype
Vrugten heeft, zoo zyn 'er egter drie
vaste tyden in’t jaar, dat men de Noo-
ten inoegst; te weten, ontrent Augustus
(die wel’t grootste zaizoen geeft) in No-
vember, of ontrent April, en by deze
later zaizoenen zegt men , dat de Foeli
wel zoo dik, en vet als in de groott
oegst-tyd, valt.

Hocdanig het inoegsten der Nooten en
Foeli, mitsgaders ’t inwegen en afleve
ren der zelve toegaat, melden wy in de

Beschryving van Banda uitvoerig, waar
heen wy den Lezer verzenden

Wat kragt nu deze Noot en Foeli heeft,
en waar toe zy al dienen , behoeve il
niet te schryven, dat weten de Artzen,

en zelf de goede huishoudsters overvloe
dig genoeg.

Dat de Vrugt, en de Olie, ’er uitge-
trokken, heerlyk tegen alle koude, buik
pyn, en meer andere quaalen is, is in de

gemeene huishoudens al bekend
Allermeest werd de Noot, en de Foeli

in spyzen, of dranken, gebruikt. Ook

werd zy (gelyk wy bevorens zeiden) nog
groen zynde, zeer veel geconfyt, en de
schillen, gestoofd, geven een uitnemen-
de lekkere speceryagtige, en zeer geu-
rige schotel eeten, die ik menigmaal met
veel smaak gegeten heb; dog in de Pad-
de-stoelen, die er op groeyen, en die de
liefhebbers der zelve boven alle andere

Padde-stoelen verheffen , heb ik nooit
maak konnen krygen, alzoo die zoo taay
als Leder in myn mond waren.

Men maakt in Banda ook Marmillade

die by geheele doosjes vervoerd werd,
zynde als de gekookte bolster, of schille,
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die men dus met Zuiker mengd, en ver-
der koud werden laat.

Dat 'er Olie beide uit de Nooten, en
de Foeli geperst, en getrokken werd, is
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-
deel uitmaaken) pas eene kan Olie hebben
kan.

Of deze Vrugt de Ouden bekend ge-
weest zy, daar aan werd by veele getwy-
feld. Het eenige , dat men ’er van te
berde brengt , is 't geen zekere Snoes-
haan van een Kok by Plautus in zynen
Pseudolus Act. 3. daar van opgeeft, noe-
mende daar , om te toonen, dat hy een
ervaaren Kok was, onder veel andere
bastaard-naamen, ook Macidem, zonder

verder te zeggen, wat hy daar door ver-
stond.

Dat hy nu niet sprak van een Specery,
die toen al bekend , of wel de rechte
Foeli was, is genoeg af te nemen uit
het antwoord, dat daar op door een ander
aan hem gegeven werd, alzoo die uit de
eene naam hem zoo weinig, als uit de
andere verstaan kon, en hem daar op wat
uitscheld.

Hadden de Ouden de Noot of de Foeli
gekend, een van hun allen zou ’er zeker-

lyk wel iets van geschreven hebben; dog
dat is my nooit geblecken.

Ook moet men groot onderscheid ma-
ken tusschen der Grieken Macer en Macis :
want ’t eerste is een geheel andere Indi-

sche Boom, by de Portugezen den Stoel-
gang-boom, of de H. Boom genaamd.

Dus schynd ons deze Nooten-voom nog
later, dan de Nagel-hoom, aan de Ouden
bekend geworden te zyn.

Zynen naam draagd hy van Muscaat-
Noot, niet, om dat hy eenigzins na Mis-
cus riekt; maar, om dat de gemeene
man wel meermaal onbekende en sterk-
riekende dingen diergelyken naam plagt
te geven.

Deze Boomen plagten in de Moluccos,
in Amboina, en op meer andere Plaatzen,
overvloedig te vallen ; dog volgens't
Accoord, met Koning Mandarsjab in 't
jaar 1652. op Batavia met de Heer Ka-

rel Reinierssoon , gemaakt, zyn alle die
Specery-boomen daar, en elders (daar
men ze niet hebben wilde) al mede uit-

geroeid, en alleen in Banda op de Eilan-
den Neira, ’t groot Land van Banda, of
op Lontboir, en op ’t Eiland Ay, gemee-
nelyk Pgelo Ay genaamd, aangehouden,
om dat men oordeeld , dat daar nog o-
vervloedig Nooten genoeg voor de ge-
heele weereld wasschen.

En hoewel ’er in Amboina nog eenige
CC2 wei-



De Ca-

lambac

boom.

De wilde
Nooten-

Muicaat.

2o4 Beschryving der BOOMEN, PLANTEN,
wen, en dat het hout van zommige derweinige Boomen zyn, die dienen maar,
verdere vier of vyf wilde zoorten nog welof in de Genees-kunde, of tot het confy-
tot sparren en stylen van huizen ge-ten der zelve.
bruikt werd.Dus verre van de tamme zoorten van

Het verdere, dat wy van deze Spe-Nooten gesprooken hebbende, moeten
cery-Vrugt nog zouden konnen zeg-wy hier met een woord byvoegen,
gen, houden wy by ons als een geheim,dat 'er nog verscheide wilde zoorten zyn,
dat yder een niet behoefd te weten, endie in opzigt van den stam, kruin, ’t blad,
dat ook ons Land ondienst zou konnen(dat wel eens zo lang is) en de Vrugt,
doen, alzoo ons voornemen niet is, hiermerkelyk verschillen, zynde de eerste
van meer te beschryven, dan ’t geen y-zoort van dien byna als een Mannetjes-
der een of wel weten mag, of buitenNoot , die mede in de Genees-kunde haar
ons , wel weten, en dat onzen Staatgebruik heeft. De andere zoorten ko-
geen nadeel toebrengen kan. Waar me-men met de zelve veel te verschillen,
de wy dan van deze Specery-boomenook hebben de Vrugten geen gebruik,
ook afscheiden.dan alleen , dat de Foeli van een zeker

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 Galedoepa-
boom. De Coelit-Lawan-boom. De Sindoc.

mengd, en wat witagtig, zynde zom-Uiten deze Specery- boomen

tyds effen en glad, en ook wel wat knoe-heeft men verscheide andere

in stig.welker houten, of Olien,
Dit hout, op een steen zewreven, isendeze Gewesten bekend zyn,

een weergadeloos spoedig hulp-middeldie van de Inlandze Genees-

tegen alle hert-klopping, benaauwtheidkundige al mede gebruikt werden; maar
op de borst, ja ’t is een Panagea, datom de waarheid te zeggen, de Boomen
met geen goud duur genoeg kan betaaldvallen hier niet, en zyn, ter plaatze daar

werden.zy vallen, zeer weinig bekend.
Men moet voor yder onge (als menVan deze zoorte zyn de Calambac-hoom,

die al krygen kan, dat zelden gebeurd,de Agel-bout-boom, de Sandal-hoom, de
Massoy-boom, en meer andere, van wel- en dat my in Indien nooit heeft mogen

gebeuren) veertig Tayl, of honderd enke wy egter ter loops iets, en zoo veel,
zestig gulden , ter plaatze daar ’t valt,als men ’er af diend te weten, zullen
geven, dat by vervoering des zelfs zeerzeggen.
hoog oploopt.Dat het Calambac-hout heerlyk, en

Ik heb ’er honderd Ryksdaalders opvan een ongemeen pryzelyk gebruik in
Batavia aan zeker Raad van Indien,de Genees-knnde is , kan niemand , die die

’t al vry ruim had, voor geboden ,het kend, tegenspreken. om

een van myne Dogters, toen zeerHet is by de Geleerden met de naam met

hert-klopping bezet , daar medevan ’t voornaamste Agallochum (alzoo'er te

helpen; dog ik kon van dien Heer nietsverscheide zoorten van Agallocha zyn)of

bekomen.ook wel met die van 't Lignum Aloes, of
Ik wist aan een Dosis, of twee, myvan ’t Paradys-hout, bekend.

vercerd, dat het heerlyk van werkingHet voornaamste Agallochum werd het
was , kreeg toen ook van een andergenaamd , om dat ’er nog een tweede
Vriend een stukje; dog ’t kistje, daar alzoort is, die 'er wel wat na gelykt, en
myne Artzenyen, en sleutels, in waren,die by den Inlander Kajoe Garoe, of A-
wierd van al myn Goederen, die na boordgel-hout, genaamd werd.
gingen, alleen gestolen, zoo dat ik ookHet eerste of ’t Calambac-hout is bruin-
daar aan niets had; maar naderhand hebagtig-graauw van verw, hebbende lange
ik in Holland weor een fraay stuk van eenzwarte aderen of streepen ’er door ge-

Vriend
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Vriend gekregen, dat ik nog bezitte, en
in weerde houde.

Men geeft het, gewreven zynde, met
wat wyn, of water, ymand in, en de
hert sterkende en verquikkende geur, die
er by is, (trekkende eenigzins na die

van de gedroogde Citroen-schillen) is zoo
doordringende, en zoo schielyk werken

'tde, dat hy alle die benaauwdheid van
hert aanstonds verdryft, de klopping ten
eersten doet ophouden , en den zieken

als van den dooden, even of hy een

geheel ander mensch was , doet herle-
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
allerbeste Geleerden het gantsch niet

eens ; of, laat ik liever met waarheid

zeggen, zy hebben daar nog geen vaff
of net bescheid van, waar op men eeni-

ge staat maken kan.
Al wat wy 'er van weten, is, ’t geen

de Chinezen er ons van zeggen, en dat
is zoo onzeker, dat 'er, volgens haar ei-
gen zeggen, geen staat op te maaken is :
want schoon zy het op Batavia nu en dan
wel brengen , en gemeenelyk een klein

stukje aan hare Waayers dragen, zoo
weten zy ons daarom juist niet recht te

melden, waar het valt, of wat het voor
een zoort van hout 1s.

Zy zeggen dan , dat het in Quinam
in Cambodia, en vooral in Tsjampaa, en
in Coetsjintsyina , valt. Het beste vind
men in Tsjampaa, maar deze Vorst, on-

der den Koning van Quinam staande
moet het beste aan die Koning tot een
geschenk leveren, en ’t verdere zooda-
nig aan hem verkoopen , dat hy 'er al-
leen de Meester van blyve; dat onder
tusschen (gelyk men wel denken kan)
zoo net niet nagekomen werd, waar door
er nu en dan in ’t verborgen nog we
een stuk of een brok na een ander Ryk
vervoert werd.

Het is egter zeker, dat deze Koning
dit hout, en die Boomen, zoo veel als

’t mogelyk is, voor andere verborgen
houd, en dat 'er belet werd, dat ymand

er toegang toe heeft, zoo dat alles, 't

geen de Chinezen ons daar van zeggen,
maar gissingen zonder grond zyn.

Vraagd men hen, of zy de Boomen
gezien hebben, daar ’t aan valt: zy zeg
gen neen ; maar verzekeren ons onder-
tusschen dat het een zekere betsende

zoorte van Waringin-boomen, met kleine
bladeren is, zynde een groote zoort van
Bosch-boomen, die wy in 't vervolg na-
der zullen beschryven.

Vraagd men verder, of dat aan zoo
een Boom altyd, en overal valt: zoc

zeggen zy van neen, dat het niet altyd,
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en ook niet overal, aan die Boom valt;
maar zommigen zeggen, dat dit het hart
van die Boom is, andere dat het maar
aan zekere takken valt; en dat 'er nie-

mand in de wereld tot nog toe gevonden
is , die een recht merkteeken opgeven
kan, waar uit men net zal konnen we-
ten, aan wat Boom, of aan wat deel van
die Boom, het regte Calambac-hout valt.
Andere zeggen weer, dat de Eigenaar
van ’t Land dit door de reuk ontdekt,
maar dat hy egter buiten verlof des Ko-

nings dien boom niet mag omverre kap-
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-
heden uit, die ons buiten staat stellen

om recht te zeggen, aan wat Boom dit
hout groeid, of in wat deel deszelfs, dit
gevonden werd

Daar zyn ’er , die meenen, dat het
hout Abalim, en Ahaloth, waar van

Num. xxIv. 6. Prov. vii. 17. Cant. IV.
14. en Pf. xLv. 9. gesproken werd, geen
ander, dan dit Calambac-hout, is.

Het is ook bekend , dat dit meest
door Sandel-hoomen, en ook wel , door

Aloë , by andere , vertaald werd ; maar
dat Salomo in zyn tyd al van Calambac-

hout, en Calambac-boomen geweten zou
hebben , die de naaste Volkeren aan

die Landen , daar zy gesteld werden
te vallen, belyden moeten tot nog
toe niet te kennen, zal ik al zoo wei-

nig toestaan , als dat Bileam van de
Calambac - boomen in zyn tyd al zou
hebben geveten , en ’t Volk Ifraëls
by die Boomen wist te vergelyken
sprekende daar van , zoo zommige
meenen , met een grondige kennis ,
en als van Boomen , die God aan de
vater-stroomen geplant had.

Ik geloove , dat nog Salomo, nog
Bileam, dezen Boom ooit gekend, veel

min gezien hebben ; want was, dat
waar , zy zouden ons van de klaare

doorstekende eigenschappen des zelfs
ook veel meer , en niet alleen ge-
schreven hebben, van dat berooken der
kleederen, daar dit hout wel mede, doch

minst, toe diend; maar ik geloove, dat
dit eenige andere Boomen geweest zyn,
die de Iraëliten, en andere Naburige
Volken, uit Arabien bekomen ; en tot
het berooken van hunne klederen ge-
pruikt hebben, gelyk alle de Speceryen,
daar ons de Ouden van spraaken, op zyn
best genomen, maar Boomen, of Ge-
wassen, geweest zyn, die of in Arabien,
of op de Grenzen des zelfs vielen.

De beste Genees-kundigen twyfelen zelf

nog, of Dioscorides, die zoo veel later
leefde, wel ooit Calambat gezien heeft,
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groeyen; maar men houd dit egter zooen meinen , dat het maar van ’t slegte
goed in verre na niet, als 't Quinams A¬Agel- hout geweest zyn zal , ’t geen hy
gel-bout. Ook geschied ’er door de geld-gekend heeft.
gierige en looze Chinezen zoo veel be¬Buiten dat het nu dit voornoemde
drog met het Calambac, en Agel-hout,hert-sterkende gebruik in de Genees-kun-
dat zy de menschen dikwils met die bei-de heeft , gebruiken de Chinezen het
de bedriegen, en ’t moet al een heel goedook als een Reuk-werk, houdende voor
kenner zyn , die ’t eene uit het andere,'t beste, ’t geen zoo week is, dat men
en de rechte zoort van yder van ’t val-het met een nagel van de vinger in-
sche wel onderscheiden zaldouwen kan; dog zoo heb ik het nooit

Wat nu de Sandel-bhoom belangt , diegezien. Dus gebruiken zy het, om een
valt mede in Amboina niet, maar echterkamer, daar men zit, kleederen, enz. te
werd dit hout, dat mede iet Speceryag-berooken, waar aan ’t een zeer lieffelyke
tigs, en cen aangenaame geur by zichreuk en geur geeft , die zich alom ver-
heeft, zeer veel zoo onder de reukwer-spreid, ook werd het tot het verbranden
ken van den Inlander, als in hunne Ge-van de lyken der Indianen, en tot meer
nees-kunde, gebruikt.andere zaaken, die my nu niet te binnen

Daar van zyn drie zoorten, ’t wit, 'tschieten, gebruikt. En dit is het al, dat
geel en ’t roode. Men zegt, dat hetik met waarheid van de Calambac, uit de
eigentlyk op ’t Eiland Timor, en op demond der Cbinezen, die niet alleen zelf
Eilanden daar ontrent, valt.in Cambodia, en Quinam geweest; maar

Veele hebben gemeend, dat deze drie-ook van zommigen die daar geboren wa-
derley zoorten van hout, aan een en deren , zeggen kan.

groeyen ; dogzelve zoort van BoomenWat nu 't Agel-hout, of 't tweede
dit is 200 niet.zoort van Agallochum , belangt , deze

Het witte, en ’t geele, valt aan Boo-zelve Cbinezen hebben my verzekerd, dat
men , die byna een en de zelve zoort uit-dit maar een minder zoort van Calambac-

maken; dog zy groeyen echter veeltydsbout is, dat aan dien zelven Boom valt,
yder aan een byzondere, en ook wel aanmaar ’t geen nog tot die rypheid, als 't
een en de zelve Boom , schoon zy opbeste reeds heeft, niet gekomen is.

I.een en ’t zelve Land, te weten, opAndere zeiden, dat het rechte Calam-
Eiland Timor, en eenige andere daar on-bac onder in de stam, een voet of twee
trent, voortkomen; maar ’t roode komtvan de wortel, maar dat het Agel-hout in

aan een geheel ander zoort van Boomen,de takken van dien zelven Boom valt.
en op een geheel ander Land voort.Men moet ook weten, dat 'er veeler-

Het witte Sandel-hout zietmen gemee-ley Agel-hout is, en dat 'er in ’t ver-
nelyk (niet altyd) aan de zelve Boomen,koopen van ’t zelve een groot bedrog
buiten om ’t geel Sandel-hout , ’t geengepleegd werd.
zoo veel als ’t hert van ’t wit Sandel-Het beste Agel-hout valt graauwer van
hout is.verw, harder en knoestiger, als Calam-

Echter heeft men ook Boomen , diebac, gelykende in reuk meer na den Ben¬
byna niet anders, dan wit Sandel-bout,zoin , dienende ook meest , ten dee-
geven, zonder dat men byna eenig hart,le tot een reuk-werk, ten deele in de
of geel Sandel-hout, daar in vind.Genees-kunde tot een hertsterkend mid-

Altoos dit weet men nu, dat geen In-del, hoewel het in werking zeer veel van
lander onderscheiden kan, welke Boomhet Calambac-hout verschild, gelyk dat
alleen ’t witte, of welke ’t wit en geelook aan de prys des zelfs te oordeelen is,
hout te zamen geeft.alzoo een geheel Pikol (of honderd vyf

De Sandel-boom is al fraay hoog, by-en twintig pond) Agel-hout, in Quinam,
na als een groote Mangga-boom, licht-niet meer als honderd gulden komt te

graauw en wat ros van schors, die ingelden.
de jonge Boomen zich wel glad ver-Ook werden ’er zoo van dit hout, als
toond, maar in de oude 'er afschilferd.van ’t Calambac, honderd grollen van de
Hy heeft veel dunne takken, en kortebygeloovige Chineezen verhaald , die
tusschen-takjens , waar aan de bladerenmy aan alles, wat zy 'er byna van zeg-
tegen een in ’t kruis staan, gelykendegen, doen twyfelen.
wel wat na de kleine zoort van Warin-Het is zeker, dat 'er ook in andere
gin-bladen, zynde ontrent een hand breedLanden Boomen vallen , die mede een
lang, anderhalve duim breed, en vol a-zoort van Agel-hout geven , die 'er in
dertjens tegen een.verw , en in werking, zeer wel na

Het blad valt aan de oude Boomengelyken , hoedanig een zoorte ik van
vaal ; dog aan de jonke donker-groen,Malacca over ettelyke jaaren gehad heb,
makende duseen fraaye lommerige kruin.behalven dat 'er ook op Diohor, en voor

De bloessem valt uit den blaauwenal op ’t Eiland Belitton zulke Boomen
trek-

De San¬

del-boorn

Het wit,
en geel

Sandel¬

hout.
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trekkende wat na den donker-blaauwen,

gevende kleine Vrugtjes als Pistaches, of
als onze lange Haze-nooten; dog van de
dunste zoort

Zoo lang deze Boom jong is, geeft
dit hout geen reuk van zich; maar alleen
als ’t zoo oud werd, dat de bast van de

stam berst, en dat die witagtig werd, of
wit te voorschyn komt.

Men zegt, dat die stammen wel een
vadem of twee dik werden.

Als nu de Inlander oordeeld, dat het

tyd is , zoo kapt hy die Boom af
zomtyds pas boven de wortel, ook wel
met de wortel ’er by, dat wel best be-

vonden is.

dieOok heeft dit hout ten eersten

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 mo-

gelyk is, om ’t geele blyven laat.
Van beide deze zoorte werd het geele

voor ’t beste gehouden, ’t geen zomtyds
vry hoog-geel werden kan. Het naaste
daar aan is dat witte , daar nog eenig
hart aan is; dog 't slegtste, dat gehee
wit en zonder eenig hart is; hoewe
men hier by zeggen moet, dat geen van
deze Boomen een geel hert eer, dan na
dat zy geheel oud geworden zyn, kry-
gen ; zoo dat men in een en de zelve
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 gul-
den te kosten.

Men wil , dat het buiten de Noord, en

de Zuid zyde van Timor, ook op’t Land
van Ende , Bali , op Java, en in meer
andere Landen valt.

Het Sandel-bout nu en voor al hêt
geel , dat wel ’t sterkste van reuk is,
werd, om zyn verkoelende eigenschap,
hier in Indien heel veel gebruikt, om
syn gewreven, en met water gemengd,
er ’t lyf, of ’t voorhoofd, en de slapen
van ’t hoofd, mede te bestryken. Het
eerste geschied alleen, om ’t lyf een aan-
gename geur te geven, en te verkoeien
in de heete tyd; en het tweede, om y-
mand van hoofd-pyn, uit hitte ontstaan-
de, te verlossen.

Ook werd dit hout by de Benjanen
geurige houten,zeer veel, nevens andere

tot het verbranden van hun Lyken ge-
bruikt.

Het witte is al van ouds veel beken-
der in onze Gewesten, dan ’t geele, ge-
weest; dog ’t laatste heeft men hier eerst

zedert de Vaart der Nederlanders op In-
diën leeren kennen.
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Of nu de Oude de ware Sandel-boomen

gekend hebben, schoon ’t woord Aha-
im, Num. XxIV. 6. Prov. vii. 17. en
Abalôth, Cant. iv. 14. door Sandel-boo¬
men overgezet is, laat ik den Lezer nu

zelf oordeelen. Immers ik geloove het

niet; maar wel , dat zy andere geurige
Boomen uit Arabien door de Vaart in 't

Roode Meir hebben weten te krygen
Ook stryd de beschryving van hunne
Sandal-boomen in veelen deelen met deze,
vermits de Sandal-hoom niet aan de water-
stroomen, maar in ’t diepste en op êt
hoogste der Bergen groeid, ook zyn het
zulke schoone Boomen niet, om Israë

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 nut-
gheid, die hy meest geven moest, wi-
sten.

Dit is myn gevoelen, latende een ander
’t zyne vry; dog het komt my zeer aan-

neemelyk voor, dat, zoo de geleerdste
nu nog veel verschil over de ware San-
del-boom, en zyne eigenschappen hebben,
het altoos niet zeer waarschynelyk is,
dat Salomo, veel min, Bileam, iets van

de rechte Sandel-boom kan geweten heb-
ben, zoo men zich maar weer te binnen

brengt , ’t geen wy in het I. Deel van
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
van een Timoreesche Sandel-boom, na 't
leven geteekend, te zien.

Behalven het geel en wit Sandel-bout,
is 'er ook rood; dog de Boom, daar dit
aan groeid, en de plaats, daar het gevon-
den werd verschild zeer veel van de

vorige Boom, en van alle de Plaatzen,
daar ’t ander valt. Behalven dat 'er nog
een hevig verschil is tusschen de Geleer-

den over dat hout, en over den Boom,
daar ’t aan groeid.

Voor eerst moeten wy vaststellen, dat
alle roode houten, juist geen Sandel-hout
zyn,behalven dat zy ook alle die geur en
werking niet hebben.

De beroemde Heer Herbert de Jager
die, behalven zyne kennis in de Kruid-
kunde , in de twintig (meest Oostersche)
Taalen grondig verstond, houd het Ca-
leatour-hout, daar men in Opper-Indien
en op Choromandel, duizenden stoelen en
banken van maakt, voor een en ’t zelve

met het gemeene Sandel-hout.
Vermits nu die Heer dit naauwkeu¬

rig

Het
Rood

Sandel¬

hout.
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rig onderzocht heeft, en 'er by zegt,
dat deze Boomen hunnen reuk eerst kry-
gen in hun hoogen onderdom, gelyk
meer welriekende boomen, zoo wil ik
hem geerne daar in gelooven, te meer
om dat ik een brief van dien Heer over
die stoffe gezien heb, waar in hy zegt
dat dit Caleatour-hout in 't Sanskrits ede

geleerde Taal der Bramines) Rakta Chan
danam, of Bloed-Sandel, dat is, Rooc
Sandel, genaamd werd, hoedanig byna
hoewel met een kleine verbuiging ook

de Decanders (zynde rechte Indiaanen, er
Onderzaaten van den Grooten Mogol) Re¬
ket Chandanam noemen, van welk woord
Chandanam een weinig verbasterd, eers
het woord Chandan, en daar na Sandal
of Sandel Ct geen ’t zelve is) schynd ge-
groeid te zyn. Een gevoelen, dat vry
sterk door Garcias lib. 1. cap. 17. Aromat
ondersteund werd , te weten, dat en
geen ander Sandel-hout op de Kust van
Choromandel , dan ’t Celcatour-hout, te
vinden zy. Ook schynd dit gevoelen in
opsigt van ’t gemeen Rood Sandel-hout
niet verwerpelyk ; maar dat al 't San
del-bout alleen daar zou vallen, heeft de

Heer de Jager zelf daar na moeten be

kennen een misslag, en overtuigd te zyn.
dat het ook op ’t Eiland Madagasca, en
op de Oost-Kust van Africa ontrent Zan-

gibar, valt, van waar ook de Arabiers 't
ons eerst besteld hebben. Behalven dat

’er nog een tweede zoort van Sandel-hou
van de Maleitze Kust komt, dat zeer veel

in verw, draad , en in zwaarte van ’t

Caleatour-Sandel-hout verschild.

Daar komt ook een zoort uit Tsjampaa
die mede van het Caleatour-bout, en ook

van 't Maleitze Sandel-hout, verschild.

Of ’er nu op Timor ook Rood Sandel-
hout valt, kan men tot nog toe niet vaft
zeggen , hoewel ’er zyn , die de Boo-
men, en ’t Rood hout, daar af gekapt
gezien hebben, tot bewys 'er byvoegen-
de, dat het in 't Landschap Samoro op
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 Calea-
tour-hout verschild. Het geeft wel eeni-
ge, maar geen sterken reuk, en niet
eer, voor men het schrapt

Daar ziet gy nu, hoe onzeker men
nog wegens de rechte groei-plaats, en
gedaante van de Roode Sandel-voom blyft.
en hoe veelerley zoorten daar van al op
geteld werden.

Dit Rood Sandel-hout werd niet tot
reuk-werk, maar om zyn verkoelende
kragt alleen, in de Genees-kunde, tot een
middel van verkoeling, en tegen de koort

'tzen gebruikt, nemende de Inlanders,
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zelve , fyn gewreven, met wat water
in, gelyk zy, tot verkoeling, ’t zy in
koorizen, ’t zy anders, hun geheel lyf
daar mede, alleen om de hitte en brand

weg te nemen, bestryken

Veel Grooten in Indien laten van t

zelve Drink-vaten , Pinang-doozen, en

andere kleinigheden, maken, om dat zy
zich inbeelden , dat 'er een verborgene
tegengiftige kragt in dit hout is, dat in-

wendig, ingenomen, wel eenigzins waar
bevonden werd, alzoo het dan de kragt
van ’t vergif breekt ; maar uitwendig
heeft men nooit iet, dat daar na gelylt,
ontdekt.

Het is te gelooven , dat dit heerlyk
verkoelend hout nog voor veel quaalen
goed, hoewel zulks by de Geneeskundigen
zoo algemeen nog niet bekend is. Men
zegt, dat het, op een steen met watei
gewreven, in den dauw een nacht over-
gezet, en dan met wat Roozewater in-
genomen , heerlyk tegen ’t bloed spu-
wen , bloed- wateren , en tegen meei
dingen, my nu juist niet te binnen schie-

tende, bevonden is

Ook is ’t zeker, dat de naam van San-
del-bout aan veel houten, die maar rood

waren, zouder eenige de minste grond
door zommige gegeven is

In Amboina valt mede een dikke lage
Boom, die wel wat na een groote Jam-

boes-hoom gelykt, groot van blad, byna
als die van de wilde Mangga- of Stinkerts-
hoom, nu en dan maar in ’t hooge Ge-
bergte van Hitoe , en op meer andere

plaatzen, voortkomende, gevende, als hy
oud is, mede byna zoo cen reuk. In ’t

eerst is hy wit, daar na werd hy gecler.
De Amboinezen noemen dit haren Sandel-

boom, gebruikende die tot het berooken

van hunne kleederen, hoewel de reuk

zoo van ’t hout, als van de hars, die er
mit komt, niet zeer liefelyk is.

Wy vertoonen een tak van dezen Boom
Op Ne. XXXV

Onder de Boomen , in welker bafs

mede iet speceryagtigs is, moet men ze
kerlyk de Massoy-boom tellen.

Dit is een Boom, die niet in Amboi-

na; maar in Nova Guinea valt. Dewy
echter die bast door de Kessingers, en Ce¬

ramlauwers zeer veel van Onin (daar dit van

Nammatotio, en meer Plaatzen, twaalf

mylen beoosten ’t Wesels-Eiland gelegen.
komt) in Amboina gebragt, verkogt, en
gebruikt werd, zoo konnen wy niet na-
laten iets daar van te zeggen

De Boom zelf (zoo deze Kefingers ons
berichten) groeid zeer hoog, vry recht
opp en is zoo dik van stam, dat hem een

man naauwlyks omvademen kan. Hy is
licht of asch-graauw van bast, die na
beneden ruig, en vol mosch; dog anders

cen

De

Massoy-
boom.
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een vinger dik , en zeer bros is. Zyn

blad gelykt wel wat na het Louwrier-
blad, zynde zes duim lang, en drie duim
breed, boven glad, met eenige dwars-
ribben, dog de bladen staan zonder or-
dre aan de takjens.

Als men de zelve in de handen wryft
geven zy een Specery-geur en Kruidigen
smaak van zich.

Hy draagt eenige Bezién, als kleinc
Druiven, met trosjens by een, hebben-
de een schaal, waar in een ronde korl,
scherp van smaak is.

Het hout van de Boom, dat bleek is,
heeft ook een speceryagtigen reuk, en

smaak; dog zoo sterk niet, als de schors.
Men brengt die schors, als ’t beste van

dezen Boom, in lange stokken gespleten
en in groote bondels van twintig of der-
tig pond byeen gebonden, met Pikols te
koop. Die beneden van de stam komt
is de beste, en wel een vinger; dog die
van de boven-stam en takken, maar een
stroo breed dik. Ook is de dikste baft

wel de lieffelykste van reuk, hoewel zy
beide goed van geur en smaak zyn, trek-
kende zeer sterk na die van de Cubebe.

Zy valt niet eigentlyk op Onin, dat 't
Westerdecl van Nova Guinez is ; maar
op Cubiay, op welkers Zuid-hoek ver-
scheide Dorpen leggen, Cajoe Merab,

genaamd, al-Lakayba, en Nammatotto

waar die Boom en schors groeid, zynde

Onin wel agten twintig mylen van Ceram
en Cubiay van ’t Land der Keffingers en
Ceramlauwers wel zeventig mylen gele-

gen, behalven ’t gevaar dat zy van die
ten uitersten woeste en moordadige Vol

keren te wagten hebben.
Zy weten die bast van deze menschen

voor eenige Tamboekse Zwaarden, en an-
dere kleinigheden , in te koopen, en

plagten vyftien of zestien Ryksdaalders
van een Pikol te maken; dog nu komt

dat op agr of tien Ryksdaalders te staan,
hoewel zy 'er op Java, Sumaira, Bor-
neo en Bali, meer af maken konnen. De
Japanders, en Chinezen, hebben de zel-
ve nu zedert twintig of dertig jaaren me-
de beginnen te kennen.

Men gebruikt die meest, om, als ’t
koud is, 'er ’t lyf mede te simeeren, al-
zoo zy verwarmd , en zeer goed tegen
loude, lamheid , en verzwakking der
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.

Eenige gebruiken de Massoy, in plaats
van Speceryen in de spyze, en in hun
dranken.

Een ander zoort werd ook van Aroe
III. DEEL.
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gebragt, die harder en scherper is, en
daar valt een zoort op Sepa

Daar is nog een Boom, die juist in Am¬

Joina niet, maar op ’t Eiland Celebes, valt;
van welke wy mede iets dienen te zeg-
gen, alzoo de vogt, die uit de zelve
druipt, byzonder diend, om de Doepa,
of ’t Reukwerk der Amboinezen , waar
mede zy hunne kleederen berooken en
geurig maken, te bereiden. Men noemd
hiem den Galedoepa-boom

Deze heeft een hooge stam, die al vry
dik, en vol korte knobbelige takjens is,
die weer vol dunner takjens zyn , waar
aan zich de bladeren met verscheide paa-
ren by en tegen een vertoonen, gelyken-
de wel wat na ’t Tzer-hout, dat men ’t
Wysjen noemd, hoewel zy wel zoo smal
vallen, zynde vier duim lang , en ruim
nalf zoo breed.

Deze Boom geeft een Vrugt, die rond

en platagtig, en ontrent van grootte, als
een Ducaron, is, hebbende in hare schil

twee platte langwerpige Boonen, die
hard , zwart, en glad zyn, en als zy
versch geopend werden, een lieffelyken
reuk, als die van de Benzoin , van zich

geven.
Vy vertoonen een tak des zelfs met

de Vrugt 'er aan, en ook een er buiten,
Op No XXXVI.

De vogt, die uit dezen Boom, als men
’er in hakt, loopt, is als een zoort van
zwarte Traan, die kleefagtig is, die met

er tyd tot een harde zwarte Gom besterft,
en den naam van Galedoepa op Celebes
heeft, en die, by andere Reukwerken
gedaan , een zeer goeden reuk aan de
zelve geeft, schoon zy die zelf niet heel
aangenaam heeft. Zoo dat zy als de

grondslag is, om die alle de andere reuk-
werken te meer te doen doorstcken. In

zich zelven riekt zy ten deele na de Ca-
nari, en na de Benzoin.

Men heeft 'er ook een Boom van op
Caibobo, een Dorp op Ceram , of ten
minsten een daar naby komende zoort,
zynde alleen maar wat styver, en ronder
van blad, en verder van dezen niets ver-

chillende , zoo dat wy hem ook on-
der de Ambonsche Boomen wel mogen re-
kenen, hoewel ’er weinig af bekend zyn,
gelyk hy ook die Traan, als de Macas¬
saarse, niet geeft, al kapt men ’er nog
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
Galedoepa , dient tot de Reukwerken,
die de Inlanders nemen tot het beroo-

ken van hunne kleederen, ontrent wel-
Dd ke

De Gale-
doepa¬

boom.
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aan de Nagel-boom, en tegeneenstaan-ke weer groot onderscheid gemaakt werd
de, opgroeyentusschen de Koninklyke, en de gemee-

De bladeren vallen ontrent vier of vyfne, die men koopt.
breed,duim lang, en ruim half zooDe eerste werd gemaakt van de beste

beneden breed en vooraan zeerspits.Calambac, en van 't beste Agel-hout, yder
zeer schoon groen, en glad vanboven,een Thee-kopje, Rasamala-hout, Lacca-

dog aan de onder-zyde wat vaal, smaa¬hout, een half kopje, Cajoe Tahi, en
kende wat slymerig, speceryagtigen welPoetsjoc fof de Costus Indicus van yder
meest na de Nagelen, en gelyken best nawat minder, als een half kopje, drie
de Cassia Lignea.zoorten van Benzoin , yder een kopje

Men ziet 'er naauwlyks bloessem, dievan de Oenam (zynde Unguis Odoraius)
een kellje van zes spitzen heeft, aantwee zoorten, en den dunnen Onyx, y-
die ten eersten in knopjens, gelyk dieder een kopje, Rasamala (of Styrax Li-
weer in kleine Vrugtjens veranderenquida) drie kopjens, en nog eenige an-

zynde langwerpige kleine Bezien, bynadere Olien daar by, van welke de Ko-
als groene Eykelen, hebbende van binnenninklyke Doepa, of ’t Koninklyk Reuk
een dubbele purpere korl. Zommige,werk gemaakt werd, dat de gemeene lui-
niet alle, Bezien, krygen aan de eene kant,den, zoo niet navolgen konnen, die wel ee-
als de Vrugt ontrent als cen Haze-noot isnige van de gemeene dingen, die niet
een uitwasch van een fyne drooge geeleveel kosten, daar toe nemen, maar ge
stoffe, die wel wat naeenige geele verwmeenelyk de Galedoepa daar by voegen,
gelykt, bedekkende met 'er tyd de groe-om ’er hunne kleederen mede te beroo-
nc schille , en dan is ook de korl ver-ken, die dan eerst met een mengel-moes

van Bloemen een nacht vooraf moeten teerd, en de schille werd eenigzins kraak
beenagtig, krygende een Nagel-smaakbestrooid, en met wat Rooze-water, waar
en reuk. De Vrugten vallen zeer wei-onder wat Civet, en Muscus komt, be-

vogtigd werden , om den reuk van dat nig aan dezen Boom, vertoonen zig ge-
Reuk-werk te beter te vatten, en te lan meenelyk in April, dat tot Augnstus

wanneer zy afvallen, duurd.ger in zich vast te houden, die dan met
dit Reuk-werk beroolt, nog eens met Wy vertoonen een tak van dezen Boom
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 rechtegroo-
eens berookt werden, na welke tyd de te, by de letter B.
reuk ’er in blyft; dog men kan wel be¬ De schors is graauwagtig, en ec-
grypen, dat men dit aan geen wit Ly- nigzins wit , van buiten glad aan de
waat, zoo men het ten eersten niet hec 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 hal-
scheiden, moeten wy niet vergeten ook ve , dog onder een heele pink dik, van
van de Coelit-Lawan-hoom te spreeken binnen ros, hier en daar wat knobbelig.
zoo , om dat dit een rechte Ambonsche rickende om laag aan de stam zeer sterk
Boom is, als, om dat de Olie , die uit na Nagelen, waar na zy ook smaakt; dog
zyn bast, en bladeren getrokken werd, de smaak van de bovenste schille der stam

de naaste in gedaante, reuk, en kracht is zoo sterk niet, en lieffelyker, ook wat
aan de Nagel-Olie is. De naam is ook zamentrekkende, dat men in de andere

niet gewaar werd.in 't Amboineesch een verkorting van Coe-
lit-Poa-Lawan, dat is, de Nagel-bast. Men laat de schors droogen in de Zon,

De Boom zelf groeid in 't diep Woud en legt ze dan op een lugtige plaats weg.
op de hooge Gebergten van Amboina Men keurd deze bast veel beter, als
zy op Leytimor ’t zy op Ceram, en el- de Massoy, zynde zeer doordringende,
ders. Hy wascht zeer recht van stam 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

Hy heeft geen groote of breede kruin of Pap van veelerleyBloemen, schors-
en ydele takken, hoewel hy redelyk dicht sen, en Nagelen enz. te zamen gewre-
van blad groeid, dat byna de gedaante ven , gemaakt , en waar mede ’t li-
van een Lauwrier- of wel van een Caneel- chaam besproeid werd.
blad heeft, zynde wat scherp, in ’t mid- Men gebruikt ze ook tegen veelerley
den van een dikke ribbe, en dan aan we- quaalen, uit koude ontstaan, bestryken-
derzyden 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 zom-

tyds
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veel onwetende die voor een en de zelvetyds ingenomen, dog waar mede ’t lyf,
houden; daar zy nogtans veel meer za-en de gewrigten, door koude verstramd.
mentrekkende, en zoo ssymerig niet, alsgestreeken, gewreeven, en waar door
de Coelit-lawan, is , werdende ook meestveel menschen geholpen werden. Hare
tegen vergiftige steeken, en beeten vanwerking kan met geen goud duur ge-
deze en gene Dieren gebruikt.noeg betaald werden. Zy is byna als de

Dus verre nu van de Boomen, die ofNagel-Olie, en dierhalven is 't op een
een Specery-geur en Specery-smaak heb-boete van vyf honderd Ryksdaalders, aan
ben , of wel eenige ware Speceryenbyzondere lieden verboden, die uit deze
uitleveren, gesproken hebbende, zal hetbast te trekken.
tyd werden, dat wy, volgens ons bestek,De bast van de Sindoc , vallende or
tot die Vrugt-boomen, die eenige HarsJava , Borneo, en elders, heeft zoo
uitleveren, overgaan.grooten gelykenis met deze schors, dat

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-boo-
men. De Kajoe Mataboeta-boom. Andere zoorten van Melk- of Sap-gevende boo-
men. De Draaken-bloed-boom. De Vergift-boom.

De bladeren zyn bleek-groen, droog,De Hars-gevende Boomen.
beneden ruig, dog boven glad, zes of

Mvan de Hars-gevende Boo¬ zeven duim lang ontrent half zoo
breed , en voor niet heel spits. Menmen, die in Amboina vallen,
heeft ’er agt of tien aan een takje,’t geenmet eenige ordre te spree-
men eenigzins bevind ruig en wollig teken, zouden wy die gevoeg-
zyn.lyk, of als Bloem-boomen

of als zuivere Hars-boomen konnen aan De bloessem komt, na lange jaaren, zeer
traag hier en daar tusschen de bladeren,merken. Van beide zyn 'er verscheide

zoorten; dog wy zullen voor laten gaan en ook wel voor aan de takjens, uitsprui-
de vermaardste Hars-gevende Boomen ten, wel vier of vyf duim lang. Ook
en de andere nu en dan daar onder, na heeft die vyf smalle geelagtige blaadjens,

waar uit weer een kelkje voortkomt, dathet te pas komen zal, laten volgen.
De Damar- of Hars-boomen hebben in daar na een andere bloem geeft, die

Amboinz, na hare byzondere zoorten, maar een pink lang en breed is, uit wel-
verscheide naamen. ke men eindelyk ook de Vrugt , dog

zelden, ziet voortkomen. De stam geeftMen spreekt daar van Damar-Selan.
geen, of weinig Hars; dog uit het Wyf-van Witte en Steen-Hars , ofte Damar

Batoe, en meer andere zoorten. jen, 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 o-
in de oude gerimpeld, en veeltydsge vervloedig aan de Boom en schorsse ver-

tscheurd vertoond. Daar is tusschen toond, zoo dat geen andere Boom daar
Mannetje en Wyfje weinig onderscheid. by te vergelyken is, gevende Hars-ke

Het eerste is weinig van takken , en gels en stukken van een arm dik, die 'er
ydel van bladeren, die zich niet by een- hier en daar aan zitten, als of ’t stukken
maar boven malkanderen vertoonen, zoo van vuile Barn-steen waren , die zom-
dat de kroon vry slecht is. Dd 2 tyds
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ken aan de Boom hier en daar hangentyds wel zoo schoon werden, dat men
ziet. Zy werd door de tyd egter, en na’t voor zuivere Barnsteen aanzien zoude
't cerste half jaar mede, geeler, als eenDeze Boomen vallen op Boero, en bui-
zoort van Barn-steen, en is veel harder,ten deze Landvoogdy, op Java, en op
als de Damar Selan. Men heeft '’er opmeer andere Eilanden. Wy vertoonen

Eiland Celebes een byzoorte van.ter een tak van met zyn bloessem op No.
Deze Damar knarst, nog springt zooXXXVIII.

veel niet, als de Damar Selan, die-Hy diend niet zoo zeer hier in Amboi-
nende verder den Amboinees, en de an-na, als wel op Batavia, en op gantsch
dere Ingezetenen tot Toortzen en Flam-Java , Sumatra, en Borneo, om ’er
beauwen , ook tot het calefaten en be-Flambeauwen , en Toortzen, in bladen
stryken der Vaartuigen, en tot het uit-gewonden, van te maken, of om Vaar-
wisschen van mis-schryvingen in de pa¬tuigen te harpuizen , die de Maleyers ,
pieren.met Calappus-Olie, of die Melk gemengd.

De Maleyers en Macasiaren, makenweten te smelten. Hy werd ook wel
van de fraayste stukken ook wel Krissen-onder de gemeene Reuk-werken, en Doe-
hegten. De Mooren maken hunnen inkt,pa’s, van de Macassaren gebruikt. Schoon
om Arabisch te schryven, ook van ’t roetde Boom zoo vol Hars zit, zoo wil de
van deze Damar, of Hars.zelve (dat te verwonderen is) tot brand-

Het hout gelykt wel na Cederen-houthout gekapt, byna niet branden.
en werd ook wel tot planken gezaagd,Daar is nog een andere zoort van een
dog is van slegten duur, voor al in ’tDamar-boom , die de Inlander Damar-
Zee-water , waar in het in zeer kortenBatoe of Steen-Hars, noemd.
tyd vergaat.Dit is een zeer schoone hooge, rechte

Daar is nog een zoort van een Damar-en zeer dikke Boom, hebbende een fraaye
boom , die de Inlanders de Damar Hi-spitze kruin , byna als een Cypres-hoom
tam ofte Zwarte Hars-boom noemenvoor al, zoo lang hy jong is; dog, oud
maar die cigentlyk een zoort van eengeworden , heeft hy een klcine kruin
kleine en zvarte Canari boom is.zeer hoog boven aan.

Deze , gelyk ook de andere Canari-De schors is graauwagtig, vertoonen-
hoomen , geeft mede een Hars van zich,de zich in de oude Boomen aan stammen,
die zwart is, en wel na Teer gelyktdie wel agt of tien voeten in ’t rond dik hocdanig de Amboineezen de zelve meest

zyn.
tot het bestryken van hunne VaartuigenMen heeft ’er ook een Mannetjen en
gebruiken.Wyfjen van, die niet veel van malkande.

Dus is ’er nog een zoort, die wit-ren, dan alleen in Vrugten, verschillen.
zwarte Hars van zich geeft.De bladeren staan aan deze Boom meest

Men kan daar onder mede betrekkenrecht tegen een; dog zommige wel
nog een andere zoort van Canari-boomen.wat van malkanderen, vallende wat smai
die zeer kleine Canari-Vrugter geeft, enen spits, ontrent vier of vyf duim lang,
die gemeenelyk de Olieagtige Canari-boomen pas een vinger breed, zonder een rib
genaamd werd, dog de Traan, of Hars.in ’t midden, dog zy hebben kleine dwars-
uit dezen Boom druipende, is heerlyk, enribbetjes. Ook zyn zy Zee-groen van
Amberagtis van geur, schynende wel cenverwe.

zoort van Galedoepa te zyn. Hy is hierMen ziet 'er, vermits de Boomen zoo
zelf zeldzaam.hoog groeyen, zelden bloessem van; maar

Wy vertoonen van den zelven een takveel Vrugten, die in ’t Wyfjen zoo groot
met de Vrugten op No. XXXIX.vallen, als een Chineze zoete Appel, of

Met een woord moet men hier zeg-als een kleine vuist van grootte, zynde
rond, en wat plat, groen van verw, en gen , dat alle de andere Canari-boomen
in enkelde schobben verdeeld, die daar mede Hars geven, gelyk wy bevorens in

na van zelf van een scheiden. 't beschryven der zelve aangemerkt heb-
De Vrugten van 't Mannetjen zyn veel ben.

kleiner, pas twee duim lang, en een vin- Onder de Hars- en Gom-boomen is de
ger dik, donker-geel en wat bruin, ook Camfer-boom mede een van de voor-
eenigzins glinsterende, en al mede zon- naamste.

der gebruik, vermits die zelden ryp wer¬ Hy valt in Japan; dog de beste heeft
den. 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 jaa-
werd 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
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Vrugt komt , die wel na een dubbe-Hy werd, na zes of zeven jaren, on-
trent twee vademen hoog, en een been le Nooten-Muscaat gelykt , dog klei-

ner en groener van verw is. Aan yderdik, maar met 'er tyd hoog en recht
dun takje ziet men maar eene Vrugt, enhebbende een kleine kruin , en veel

zomtyds twee dicht by een , zommigedunne takjens, met enkele bladeren,
enkeld, zommige dubbeld, waar in ookdie zeer wel na een Nagel- blad gely-
een korl valt, of wel twee in de dubbelc.ken , en zonder ordre aan deze tak-

Men kan dit ten naasten by zien aanken staan, ontrent vier duim lang
de Camiri-tak, die wy met zyne Vrug-een brecd, boven glad, beneden blaauw-
ten op No. XL. vertoonen.agtig, en fyn-geaderd, in ’t midden een

dikke rib, en ook dwars -ribben heb- De schoongemaakte korls werden, voor
al by de Javaanen en Macassaaren, totbende.

Kaarssen gebruikt, stampende, en men-De schors is dun, en rosverwig, heb-
gende die met wat Kattoen of Calappus-bende ook vlerken beneden.

Het blad heeft een Specery-smaak, en bolster, knedende dat als een dikke ongel
te zamen, die zy om stokjens winden,rickt sterk na Camser.
en zoo ontsteken; dog de luye Amboine-Deszelfs bloessem is klein, en wit

gevende een ey-vormige Vrugt als de Ba zen willen ’er zoo veel moeite niet aan
kelaar; dog zonder smaak; hoewel men doen; maar rygen de korls maar by een
die eten kan, zoo wel groen, als geconfyt. en branden dic zoo. Zy wasschen ’er ook

Wanncer dezc Boom recht zyne Cam- hun hoofd mede, in plaats van met 't
fer geeft, werd het voor ons door de Su- Calappus-pit. Ook werd ’er Olie van ge-
matranen verborgen gehouden. Dog dit kookt, om hunne Spyzen mede te bra-
is bekend, dat hy deze Hars of Gom't den, die zy , oud zynde, tot Olie in

hunne Lampen gebruiken.geheele jaar door niet geeft. Zy valt 'er
niet overvloedig, en met geen grooter De Pangi-boom, is een zeer hooge Nog ver-

scheidestukken, dan die van een lid eens vin- recht-opgaande Boom, geeft een groote
olieagtigegers , die men tusschen de schors ont Vrugt, uit welke Olie gehaald , die in
Boomen

dekt, en de Cabega, of 't Hoofd, noemd de Lampen, en ook anders, gebruikt
werdDe stukjens, als Peper-korls , noemen

zy de Barigz, of de Buik; en dat gene De Ampac-boom geeft mede eenige
’t welk als zand en meel is, de Peo, of de harde Hars, die geel, en zomtyds wat

Citroen-verwig is. De Boom is tweeder-Voet

De Japinsche Camser valt veel slech- ley, zommige zyn groot, zommige klein
en smal van blad.ter, als die van Baros, en daar de eerste

maar twce Ryksdaalders ’t pond kost De laatste werd ook de groote Genda- De

gemeeneroesse genaamd, verschillende zeer wei-zoo moet men voor een Cati Malajoc
Genda-nig van de voorige Ampac-hoom.doende drie Hollandsche ponden , der-
roessa-

tig of veertig Ryksdaalders geven. De Wy vertoonen ’er een takje van met
boom.

zyn Vrugten op No. XLI.Camfer zelf is zeer verkoelende.

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

Men heeft hier te Lande ook groote Bloem-capMedicus Amstelodamensis fol. 185.
gevendeBoomen, die op zekere tyden zeerxcI. gevonden werd. fraaye
Boomen.

welriekende Bloemen geven.Daar valt in ’t Eiland Amboina, en ook
De¬

Cananga-op Boero, en Bonoa, een Boom, de Ca- Zoodanig is de Cananga-hoom, die re-
boom.delyk hoog, fraay van stam (die zomtydsmiri-hoom genaamd, hoewel men die veel

een vadem in't rond dik valt) en graauw-vervloediger op Java, en in de Moluc-
agtig van schors is.cos, vind.

De bladeren zyn in reyen aan langeHy werd niet hoog; maar redelyk dik
takjens tegen malkanderen aan geschikt,van stam, mooy groot van blad, dat zes
vallende wel zoo lang en breed, alsof zeven duim lang, een hand breed, met

een Persiken- blad , spits, en vol rib-cen breede rib in’t midden, en ook met
ben.eenige schuinze dwars-ribben en fyne a-

De bloessem, of Bloemen, vertoonendertjens tusschen beiden voorzien is.

zich hier en daar tusschen de bladeren ,Het is vaal van boven, maar donker-

by bosjens, gelykende wel eenig geel ofgroen beneden, en hangt aan een lange
dilke steel. Orangie Lint, dat na beneden hangt, be-

staande uit zes lange smalle ssappe blaad-Tusschen dezelve in komt de bloessem by
korte trosjens, met drie of vier bloemtjens ens, die ruim een pink lang, en zoo
voort, bestaande uit vyf smalle blaadjens, breed zyn.
hebbende in ’t midden geele fnazeltjens, Hare rechte verwe is in 't eerst bleek-

geel , hebbende boven op als een Pe-waar ontrent eindelyk een breede ronde
per¬Dd 3
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Uit ’t middelste pilaartje van dezeper-korltje, waar uit de Vrugt komt.

Bloem komt daar na de vrugt voort, uitZy zyn zeer sterk van geur, die zy o-
yder knopje een , ter grootte van eenver de gantsche weg, daar dezen Boom
Paarl-, of Muscadel-druif, zynde bleekestaat, voor al tegen den avond , ver-
ruige Beziën, waar in zeven of agt roo-spreiden; dog zy zyn van verwe wel ’t
de hoekige korlen, byna als die van deaangenaamst.
Granaat, zyn, in welle een harde drie-De meeste Bloemen vallen zonder Vrugt
kantige steen is.te geven (weinige uitgezonderd) af, en

Deze Bloemen en Vrugten ziet menwerden verzameld, tot Ruikers voor de

byna ’t gantsch jaar door aan deze Bloem-jonge Juffers, om die in haar hoofd-hair
boomen. En ’t is iet zeldzaams, dat uitte dragen.
eene Bloem verscheidene Vrugten voort-De Inlander droogd die ook wel, om
komen.ze onder zyn Tabak te rooken, of om

Op Java heeft men een zoort , vanze met Pinang te eeten , doende een
deze Boom niet verschillende, dan datblaadje by de Siri.
de Bloem licht-Violet van verw en vanZy dienen ook om de Groente-boogen
zeer weinig reuk is. Ook heeft men opop de groote Feesten ’er mede te vercie
Bali z00 een witte Tijampakka-bloem, dieren, en voor al werd ’er een Olie uitge-
wat kleiner dan deze valt.trolken, die zeer sterk, geurig, en te

Deze Bloemen zyn meest van ’t zelvegen veel quaalen, uit koude ontstaande,
gebruik, als de Canaiga-bloem. Zy stroo-dienstig is. De Inlander gebruikt deze
yen ze ook in hare kisten, koffers, bed-Olie wel onder hunne Pinaig, ook men-
steden, of op hare ssaapplaatzen, alzoogen zy die al mede onder hunne Bobori.
zy zeer voor een lekkeren en sterkenDe wilde verschild niet veel van de
reuk zyn. Zy rygen die aan snoeren tus-tamme , waar van wy een tak op No
schen de Moegri, of Manoor-bloemenXLII. vertoonen.
plaatzende een Tsjampakka-bloem tusschenDe Tsjampakka-boom is mede zoo een

een rist Manoor-bloemen van een spanBloem-boom, waar van ook een tamme,
lang, woelen die dan om haar hoofd-hair,en een wilde zoort is.
en hoofd, of laten zoo een rist ookDe tamme is een lage Boom, gelyk
wel ter zyden in ’t oor afhangen.een gemeene Appel-boom , diens takken

Zy trekken uit deze Bloemen en bla-weinig, en niet zeer uitgebreid zyn.
deren, een schoone Olie, die mede veelDe bladen staan meest in reyen schuins
nuttigheden heeft, of zy mengen dietegen malkanderen; dog in geen nette
met Clappus - olie , waar mede zich deordre , en ook zoo veel niet aan een

gemee-Vrouwen , na ’t wasschen ,tak, als aan de Cananga-boom. Zy zyn
nelyk gewoon zyn te stryken, en hetontrent een span lang ; wel twee duim
hair, hoofd, en ook wel ’t lyf te zal-breed, zeer spits, styf en glad, maar
ven.met eenige weinige schuinze ribben, don-

Zy werden ook tegen ’t Graveel hoe-ker-groen, als zy oud, dog lichter, als
en dewel men dat hier weinig kend)zy nog jong zyn.

koude pis gebruikt. Ook geeft men deTusschen de zelve in ziet men de bla-

schorsse een Kraamvrouw wel , om dederen twee en twee by een op eene steel
Na-geboorte te gemakkelyker te voor-te voorschyn komen. Het zyn eerst lan-

ge 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,

en hooger van stam, dan de tamme is,korter, als de Cananga-bloem; dog bree-
maar anders den zelven in alle deelender is. Yder Bloem is van vyftienof
gelykt, dan dat hy wat grooter en bree-zestien blaadjens, die dik , zacht,en

waar van de vyf buitenste ontrent een der van blad is.
Onder de fraaye Bloem-boomen maghalve vinger lang zyn. Dan komen er

nog vyf, die wat langer zyn, binnen in, men met reden ook de Nagasari-boom,
en de vyf allerbinnenste zyn de kleinste, die zeer gemeen op Java is, wel tellen

Hy is van een matige hoogte, heb-en sluiten, zeer spits opgaande, tegen een
bende redelyk veel takken , die zichZy is hoog-geel, of Orangie van ver
mooy verre uitbreiden, en een zeer fraayewe, zeer lieffelyk, dog wat geil, en van
gedaante met hare dichte, schoon smalle,verre wel zoo aangenaam, als de Canan-
bladeren aan dien Boom geven. Zy wer-ga-bloem, trekkende wat na de Narcissus-
den zeer veel om de schaduwe ontrentreuk.
de huizen, of op deze en gene Pleinen,De Inlander pryst dezen Bloem zeer;
geplant, en voor al om de lieffelyke geur,dog zy koimt ons in 't eerst al wat sterk,
die de Bloemen van zich verspreiden,en onaangenaam voor; en de reuk ver-
hoog geacht.vliegd ook met ’er haast

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-
als dat van de Steen-Hars, zynde van
boven groen; dog beneden wat vaalag
tig en eenigzins fyn-geaderd.

De Bloem valt ontrent als een kleine

Tyloos, of Anjelier, hebbende vier of vyf
dikke blaadjens, die wat hol van binner

zyn, en op een breed voetje staan, en var
binnen ziet men nog eenige kleineblaad-

ens, en fnazeltjens, met eenige Zaad
jens, Sari genaamd

De Bloem riekt byna als de Costus In-
dicus, of (gelyk het by den Inlanderge-

-naamd werd) als de Poctsjoc, en de

droogde bladeren van de Bloemen, die

zeer wel na Foeli gelyken, werden open-
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
nende ook onder de Bobori, of zalve,

waar mede den Inlander zyn lyfbestrykt.
behalven dat de Sari, of Zaaden, ook in
deze en gene dranken ingenomen werden.

Het voornaamste nogtans , waarom

die Boom geplant werd, is om de geur
der Bloeme, en om zyn fraave schaduwe

Een van de cierlykste Bloem-boomer
is , die de Inlander de Bonga Tadjong-
boom, dat is, de Boom der spitze Bloemen,
en die de Portugees Foulba Kauki noemd.
Zy draagt ook de naam wel van Bonga-
Wactoe, of van de Tyd-bloem, en Bonga
Ampat Djam, of de Vier Uuren-Bloem

om dat zy ’s namiddags tegen vier of vyf
uuren zich eerst begind te openen.

Geen Bloem is by de Maleyers hooger
dan deze , geagt, om welke reden ook
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 by een. De takken loopen zomtyds
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 rib-
betjens , wat glimmende, met eenige
hoeken, en voor aan de middelste hoek
wat uitstekende.

Tusschen de blaadjens in vertoonen
zich drie of vier, dog meest twee knop-
jens , waar uit kleine bloemtjens met
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vier of vyf blaadjens te voorschyn ko-
men.

Men kan den Boom, en bloemen op
No. XLIV. na ’t leven afgeteekend zien.
De letter A. vertoond, hoe zy ’s mor-

gens, B. hoe zy ’s middags, en C. hoe
zy ’s avonds is.

Deze Bloem draagt haren naam na de
menigvuldige spitzen, en hoeken , die
zy heeft.

Hare verw is wit, trekkende wat na

den gecle , werdende donker-geel, als
zy droog werd. Zy is sterk en lieffelyk
van reuk , hoewel men die niet verre
rieken kan, en men ziet ze meest ’t ge-
hecle jaar door. Zy opend zich by dag
weinig; maar tegen ’t ondergaan van de
Zon, of met het vallen van den avond

gaan zy in menigte open, dat den gant-
schen nacht duurd, en tegen den Morgen-
stond, of ontrent ’t laatste Haanen-ge-
kraay, 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 hoog-
geel, droog, ziltig en t'zamentrekkend
vleesch, dat men ook eeten kan thoewel
de Vrucht slecht is) en van binnen een

steentje, dat wat dikker en langer, als
dat in de Tamarinde is.

Men rygt de afgevallene bloem aan
lange snoeren , aan gaatjens die reeds
in die bloem zyn, zoo dat men er niet
veel moeite mede heeft, en dan wer-

den zy al mede in’t hair, aan ’t hoofd,
of om den hals gedragen, ook strooyen
de jonge Juffers die wel op hare bedden
en kleederen , om ’er een lekkere reuk
en geur van te hebben.

De korls zyn ook goed, om ’er een
Olie, byna als de Lyn-Zaad-Olie, uit te
haalen

Men heeft van deze Bonga-Tandjon
ook nog een wilde zoort, die wel zoo
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-
ne Vaartuigen, trekkende des zelfs verw
wat na den paarsen en bruinen. De

Een schoone Bloem-boom is ook de Linggoa¬
boom.Linggoa-hoom, behalven dat het hout in

zich zelven zeer geurig is.
Men heeft verscheide zoorten van

Linggoa, te weten, het witte, het roo-
de, en het steen-harde Linggoa.

De Boom, die ’t roode Linggoa geeft,
is hoog en zwaar, wat gebogen, en vry
dik van stam, aan welke zich beneden

veel
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meest op de hooge Gebergten van Ce-veel vlerken, van de wortel boven de grond
vamt.vertoonen, hebbende gladde zappige tak

Het hout van dezen Boom is veelken, en lange bladeren, wat na een hert
zwaarder, als ’t andere, zinkende als eengelykende, agter rond, voor spits, on-
steen, in ’t water. Als men ’t zelve be-trent vier duim lang, en half zoo breed.
komen kan, houd men het voor een vanvol dwars-ribben, met een frisse groe
de allerbeste timmerhouten.ne verw vertoonende zich glad en

De Zee-Een schoone Boom is ook de Zee-fraay in ’t oog.
Bintan¬Bintangor-boom, juist niet van stal, ofTusschen deze bladeren in komt zich
gorstam, maar van bloessem en bladerenin Augustus de bloem by lange trossen
boom.

Hy werd ook wel de Cajoe-Maria-hoomvertoonen, zeer veel in getal by een, en
genaamd.uit drie blaadjens bestaande, onder wel

Hy vertoond zich gemeenelyk ontrentke het bovenste het breedste is, en wat
’t Strand, nooit recht ; maar doorgaansna buiten toe gebogen staat, hebbende

van binnen veel syne fnazelen met geele hier of daar op een hoek, hangende al-
tyd wat over na de Zee.knopjens, die een byzondere lekkere geur

van zich verspreiden , en vertoonen- Hy is dik van stam, zoo dat 'er zwaa-

de in de kragt der bloey-tyd als eer re en breede planken van gezaagd wer-
den, en ’t hout is immers zoo hard alsschoone geele kruin. Van de zelve ko¬
steen, om het te zaagen, schoon vanmen in Februari platte Vrugten, (als of

het dikke schyven, of bladeren waren vlam, geel, en glad als geele zyde, wan-
voort , die de grootte van zekere zoort neer het wel gewerkt werd.

Hy valt dik van takken, ruig en vuilvan platte Boonen hebben , die ontrent
een Daalder groot zyn. van schors; dog zeer schoon van blad ,

Het hout van dezen Boom is pas onder die ontrent zeven of agt duim lang , en
de schors ten deele wit, en daar na rood wel half zoo breed , boven vaalagtig-
ja z0o rood, dat veele het al mede voor groen, dog beneden vry geeler zyn, heb-
rood 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 wer- De witte bloessem, die vry sterk,en Versehei-

den, om dat zy schoon gevlamd, en gea- byna als de witte Leli riekt , komt aan de zoor-
ten,derd vallen. de takken voor aan, en tusschen de bla-

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 ee-
van 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 knop-
tot 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 bin-
en langer van blad is, hebbende anders nen , byna als die van de Tsjampeda-
in alles meest een groote overeenkomss ha ; dog wit van buiten, en zeer olieag-
met 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 heb- Uit de stam, en boom, komt ook een
bende , zoo dat 'er van ’t witte twee wit zap, als melk, zeer kleefagtig.
zoorten schynen te zyn. De bloemen dienen mede voor de jon

Zoo men in dezen Linggoa-hoom, en ge Juffers, en de liefhebbers, om ze in
voor al in de takken, kapt, loopt 'er een ’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

Daar is nog een derde zoort, Linggoa voor zwakke Kraamvrouwen gebruikt,
Batoe, of Steen-Linggoa, genaamd, niet om ’t in dranken in te nemen.
veel van de voorige Boomen verschillen- Het hout is een van de duurzaamste en
de, 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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ten, het Mannetjen, en ’t Wyfjendie in de diepste Bosschen, en boven or dic

de Gebergten hier valt; maar die zeer niet veel van malkanderen verschillen ,
veel van de voorige verschild : want hy zynde een slegte boom van stam, zeer

knobbelig, vol knoesten, gescheurd, enis zeer recht, fraay, en niet al te dik van

stam, hebbende een blad van lerigte als zeer dik wils hol, zomtyds enkeld, zom-
de voorige, dogsmaller, en styver, dan de tyds met veel stammen opschietende, en
Zee-Bintangor dog voorts byna even eens. veeltyds na strand toe overhellende.

Deze valt effen en geel van schors, en Het Mannetjen, dat glad van takken
heeft een bloem byna zoodanig, en op de is, heeft bladeren ontrent vier duim lang,
zelve tyd, als de voorige; dog maar van en half zoo breed, met een middel-rib,
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
die ook ongelyk kleiner is, en geen Olie wel ’t Wyfjen, als 't Mannetjen; dog 't
zeeft, gelyk ook de schors, nog de bla- laatste meest, getand.

deren geen Gom uitleveren. De bloessem, bleek-geel, komt tusschen
Het hout werd tot Masten en Reëen, de bladeren in voort, dog zy valt, zon-

en ook tot Sparren van daken gebruikt, der Vrugt te geven, af-
dog men houd het egter zoo duurzaam Wy vertoonen een afteekening van ’t

niet, als ’t voorige. Mannetjen op No. XLVII. met de bloes-
Wy vertoonen een tak van dezen Boom sem ’er aan.

met de Vrugt 'er aan op No. XLV. 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

Onder de Bloem-boomen teld men niet, nog zoo fris groen.
mede verscheide zoorten van Gilala- De bloessem en Vrugten komen in
7oomen, als de Zwarte of Strand-Gri- Januari niet tusschen debladeren in, maar

alz-booni, die in Juli bloeid, zyn blad aan de takken te voorschyn, gelyk men
wisseld en afwerpt, en dan een schoonc klaar aan de teekening op No. XLVIII.
roode bloem zeer menigvuldig geeft, bly- zien kan, als ook ’t fatzoen der Vrugten.
vende zoo tot in Augustus. De witte Gi- Men 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. is, heeft hy in zich zelven egter verschei-

de groote deugden.Zoo zyn ’er ook verscheide zoorten
Ontrent des zelfs holligheden, envan Boomen , die zy na zyn gedun-

rig weer nieuw uitbottend blad, Dahon 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, zyn- valambae verschillen, gevende ook veel
de cen zoort van geclagtige, cenigzins Olie van zich, byna van geur van de
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. van de Mannetjens - boom is wel zoo

Alle de zoorten van deze en de voori- bruin, en olieagtig; dog met 'er tyd
ge Bloem boomen uitvoerig te beschry- verliest dit hout zyn geur.
ven , zou my wel geen moeite wezen ; De melk van dezen Boom is ook een

maar aan de Lezers, die alle van geen lyf-zuiverend middel, en doet dit , wat
Kruid-kundige genegentheid zyn, ee- sterk ingenomen, en met Pinang, wat
nigzins verveelen, en my ook verre bui- van 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

vier ’er van in andere melk doet; maarMen heeft in Amboina een Boom, die
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 want die doet het nadeel.

oogen gebragt, ymand doet blind wer- Men kan van dit hout een schoone
den , zoo men ’er ten eersten niet voor Olie krygen, die heerlyk tegen allerley
is, behalven de vreezelyke pyn, die men schurft is, als men die met wat Calap-
er door lyd. pus-Olie warm maakt, om zyne klecf-

Men heeft van dezen Boom twee zoor- agtigheid daar door te matigen.
III. DEEL. Ec De
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Deze Boom is groot, hoog, en vanDe Cbinezen verkoopen veel van dit

blad , byna als een Lauwrier-biad, getandhout aan de onkundigen voor recht Ca-
Ik heb van 't Mannetyen een tak in ’t jaarlambac; dog die ’er maar wat kennis van
1688. in myn hand gehad , die eerst vanheeft, en die ’t maar brand, of proefd,
Macassar gebragt was en waar van ikzal aanstonds ontdekken , dat dit het hier een teekening op No. L. P. gelykrechte niet ; want schoon beider smaak
van ’t Wyfjen No. LI. R., gevebitter is, zoo trekt dat van ’t Calambe-

Men zegt dat 'er maar weinig Boomenzeer sterk na de Citroen-smaak; daar
van zyn, die in 't Land van Turatte otfandere na den Aloe, en Alssem, trekt.
Celebes vallen, en dat men geen an-Behalven deze heeft men hier meerAndere
dere, als doodschuldige, gebruikt, om ofzoorten van Melk-gevende Boomenzoorter

zekeren tyd van ’t jaar, als ’t afgewincvan waar onder de Poele-hoom , de wilde
Melk o is, na die Boomen te gaan, om ’t vergifMangga-hoom, en andere, geteld wer
zap-ge- van daar te halen. Ook getuigen de zel-den , die haar gebruik ook in de Ge
vende

re, dat 'er loover nog gras ontrent wascht,Boomen. nees-kunde hebben, en van welke zom
en niet, dan zeer verre van daar, ontrentmige wel tot timmerhout gebruikt wei
die streek gezien werdden, dienende om planken, ribben, sty

Dit Vergift moet met groote voorzig-len, enz. van te zaagen. Ook zyn ’er
tigheid in Bamboezen, daar ’t allengskensdie in plaats van zulken Melk, een zee
uit de schors van den Boom indruipt, doorkleefagtige, of wel een roode vocht van
zoodanige Perzoonen op deze wyze verzich, en dus al mede hare nuttigheid
zameld werden, dat zy eerst hunne hangeven
den, hoofden, en uiterlyke deelen, weOnder deze is de Boom, die 't Draa-De Draa
ter degen met doeken bewinden : wantken-bloed uitleverd, zeer vermaard; maarken

bloed- zoo zy met hunne bloote handen ditgelyk ’er in Indien, en elders, verschei
boom. ’er van wilden haalen, zouden zy aan-dene zoorten van Draaken-bloed bekend

stonds hunne zenuwen en leden voelenzyn (bestaande een zekere zoort van

opkrimpen, en verstyven. Zy hebbendien in koeken, een andere in kleine bol

ook van tyd tot tyd bevonden, dat hetletjens , en een derde zoort in stompe
kegels, alle welke de Maleyers Djernang, felste vergift digst aan de wortel zit.
of Draaken-bloed, noemen) alzoo is ’t zee Men vergadert dit zoo in verscheide

waarschynelyk , dat deze drie zoorter Bamboezen, die dan op Macasier gebragt,
ook van verscheidene Boomen, of Hee en door ymand van de Grooten en

Princen als een Heiligdom bewaard wer-sters , voortkomen.

Men meend , dat het eerste van eer den, 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 zeer veel moeite toe, om dat vergift in
van de E. Maatschappy gezien heb, voort zyn kragt, en behoorlyke gematigdheid
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
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 zottighe-
zyne Vrugten op No. XLIX den werden ’er van den bygeloovigen

Andere zeggen, dat dit bloed ’t zap uii Inlander by verhaald, die ’t ons niet lust
de Roode Linggoa, of uit de Caleatour- hier aan te teekenen.

boom, is, alzoo die ook een rood zap uit Als zy ’er hunne spatten of pylen me-
leveren; dog ik bekenne zeer geerne, dit de bestryken willen, moeten zy dat
niet wel te weten, hoewel ik dat uit de eerst met ’t zap van Lampoejang mengen,
Rotang voor 't beste, en rechte, houde. en als het daar in niet als kookt en zied

Wy zullen van’t gebruik, en de nut- deugd het niet meer.

tigheden van dit Draaken-bloed niet spree Men zegt, dat dit vergift zoo snel
ken, alzoo dit den Genees-kundigen beter in zyne werking is, dat het aanstonds na

dan my, bekend is ’t hert vliegt, en ymand ten eersten ter
Onder alle zoorten van Boomen egter dood brengt

die hier, of hier ontrent vallen, ken ik Radja Palacca, een van de magtigste
geen schadelyker, als de vogt van di Koningen wel eer op ’t Eiland Celebes-
Macassaarsse Vergift-boom heeft daar van eens eenige sigtbare preu-

Dit hout valt zomtyds roodagtig, zwart ven gegeven, door twee doodschuldigen
en ook wel geel, welk laatste voor ’t be met een aangestrecke en vergiftigde Kris
ste gehouden werd. Men heeft van de 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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’t afkappen hunner leden, en alleen doorwaar op hy onmiddelyk, of te gelyk op

cene en de zelve tyd, hunnen arm afkap- de snelle werking van dit vergift, gestor-
ven waren, liet die Koning ze aanstondspen liet ; hoedanig het ook met twee

openen , en men bevond hunne hertenandere aan hunnen grooten teen geschied
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, gestor-
ven waren.aan; dog ten bewyze, dat zy niet door

SESDE HOOFDSTUK.

y Oomen , tot timmerbout. De Djati-boom. De Yzer-hout-boom. De Nani-
Dboom. De Samar-boom. De Cofassa- en de Roetoe-Pia-boom. De Sicki-
boom. 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 Tahi-
boom , enz. Uitmuntend Ambons timmerhout. De gemeene Ebben-boom. De
graauwe zoort des zelfs. De witte zoort. De Lassi-boom. Verscheide bastaard-Eb-
ben-boomen. De Lolin-boom. De Salemoeli-boom. Wilde Bosch-boomen. De
Grootbladige Waringin-boom. De Kleinbladige Waringin-boom. De Bitsjaar-
boom. Verscheide andere wilde Boomen. De Cajoe Langir-boom. De Wilde Na-
gel-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, Hy werd mede in 't Mannetjen en Wyf-
wat zoorten van Vrugt-boo- jen onderscheiden, dat men alleen aan ’t

hout onderkennen kan.men Amboina, en de naburi-

ge Gewesten, uitleveren, die, 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, nuttig- Boven 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 daar op vertoonen.
tot het Timmeren en Bouwen van Hui- De bladeren staan tegen malkanderen
zen, Schepen en mindere Vaartuigen, of aan , ende de vier maken een kruis, ver-
tot 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.
ne, die maar slechte, dog sterke , of in De witte bloessem komt in het droo-

ge Zaizoen met breede trossen, zyndekeurlyke, fraaye, zeldzame, en de meest-

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.
wil, dat dit woord in ’t Javaansch duur- De bittere reuk en smaak, die in bei¬
zaam beteekend , dat wonderlyk wel met de deze houten, zoo wel van 't Manner-
den aard van dit hout overeenkomt. jen, als van ’t Wyfjen, is, veroorzaakt, dat

Het is een Boom, die hier van ’t Ei- er 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 afge- veel't Mannetyen is donker-bleek met
beeld. stree-EC 2
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wen van Huizen, en tot het maken vanstreepen overlangs, en gemakkelyker te
allerley Huisraad , tot welk laatste ’tbewerken, dan dat van ’t Wyfyen, dat blee-
Wyfjen best is. Het is duurzaam houtker, min gestreept, hairiger, en moeye
boven den grond, en zelf in den grondlyker om te zaagen is.
onder water; dog niet in ’t water. OokDeze Boom leverd het schoonste hout
is het veeltyds zekere hout-worm, en deuit, dat men wenschen kan, om Sche-
witte mieren (voor al, als ’er spint aanpen, Huizen, Kisten, Zolders, Kassen,
is) onderworpen.Kabinetten, en allerley ander werk, ’er

De Nani-boom is mede schoon hoogaf te maken, zynde als het Indisch Ey-
recht, en zo dik, dat twee mannen werkkenbout, en een van de duurzaamste, die
hebben dien te omvademen. Hoe de tak-men vind.
ken, bladeren , bloessem en Vrugt vanGelyk ’er op Java, en elders, gantsche
deze Boom, zyn, kan men klaar genoegBosschen zyn, alzoo geeft dit hout daar
aan de teekening op No. LIII. zien.ook een grooten handel, aangezien ’er

Het geeft een schoon, en byna onver-Scheepsladingen met Balken, Planken,
gankelyk hout, zoo in als buiten ’t wa-Ribben, enz. van allerley dikte, en
ter , dienende den Chineezen veel tot An-lengte , voor al op Rembang, en meer
kers, en Roers. Het verduurd alle re-plaatzen , van gezaagd, en na Bata-
gen en wind, ook weet het van de houtvia , en elders , vervoerd werden.
worm niet, ja het kan, zelfby tydenMen vind vreezelyke dikke Boomen van

van brand , zeer lang het vuur weder-dit hout, en ik heb ongemeene breede
staan. Oud zynde, kan ’t, om zyn har-en lange Kist-planken ’er van gezien. Hy
digheid, niet gezaagd , noch bewerktvalt hier mede, en tierd zeer wel; dog
werden. Ook is het doorgaans moeye-zyn nog niet veel in getal, alzoo zy
lyk te bewerken voor de Schrynwerkers,maar onlangs geleden hier van overge-
Kisten-maakers, enz. om dat 'er al hunbragte Zaaden geplant zyn.

Wy hebben dezen Boom wat breeder Gereedschap op breekt. Op Macassay
valt nog een byzondere zoort, die lek-beschreven, als wy andere van deze zoort
kere Vrugten, een fraaye schaduw, enmeenen te doen: want alle de timmer-
veel nuttigheid tot timmerhout geeft.houten, in ’t byzonder te beschryven,

Dezou dit alleen tot een groot Werk doen De Samar-boom is mede een schoone
Samar¬

groeyen , dat men hier uit zal konnen hooge Boom, recht van stam , en zoo
boom.bezeffen , vermits de oude Heer Rum- dik , dat men die als schoone Masten

aanziet.phius in myn tyd, of een weinig te voo-
ren, een klein houte Kabinetje heeft la- Wat blad en bloessem hy heeft, kan

men aan de teekening op Ne. LIV. zien.ten maaken, by hem de Bedelaars-Man-
Dit hout werd tot het bouwen vantel genaamd , waar aan by de vier hon-

Huizen en Schepen gebruikt, zyndederd zoorten, alleen van fraaye en keur
mede van een langen duur in en boven ’tlyke timmerhouten verwerkt waren, en

’t geen door zyn Ed., onder andere zeld- water. Men heeft ’er ook een Mannet-

jen en Wyfjen van; dog 't eerste diendzaamheden , in ’t jaar 1682. aan den
meest tot timmerhout, en valt rood.Groot-Hertog van Toscanen, Cosmus de

III., gezonden is. De Cofassoe-boom, die mede twee of De co-
’t fassoe- enZyn ’er zoo veel fyne, uitmuntende, drie zoorten heeft, maar waar van

de Roe¬en schoone houten in de Bosschen van Mannetjen, of 't roode, voor Vaartui-
toe-Pia¬

Amboina, wat moeten ’er dan gemee- gen ’t beste is, heeft geen hooge, maar boom.

ne zoorten zyn. Wy zullen dierhalven een dikke stam, die een byzonder goed
maar de voornaamste opnoemen, die ee en duurzaam geel hout tot het bouwen

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-

Een van de voornaamste timmerhouten ken. Men gebruikt het Roetoe-Pia-
in Ambon is de Yzer-hout-hoom. Dit is hout mede, naast het Cofassa-hout, tot 't
een schoone hooge Boom, zomtyds bog- bouwen van Schepen.
tig, en zomtyds heel recht van stam Ontrent alle dezc Boomen legt 'er veel
Hoe die van blad en Vrugt is, kan men aan gelegen, om de regte tyd, dat men

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 schende Maan gekapt zynde, komen ’er
Wyfjen van. Het eerste is tot bouwen witte Mieren in.
het beste, en werd met 'er tyd bruin , De Sicki-boom, een van de hoogste die De Sicki-
of rosagtig, gevende een van de voor- in ’t Bosch vallen, is recht van stam, en boom.

naamste timmerhouten tot het bou- zoo dik , dat twee of drie mannen die
Pas

De Nani-
boom.
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pas konnen omvademen. Daar is ook
een Mannetjen en Wyfjen van, van wellet
't eerste ’t hardste en rood is , dog 't
scheurd lichter, als ’t laatste.

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
droog staan; dog, in ’t nat, de witte
Mieren onderworpen. Egter werden ’er

van ’t Wyfjen wel Praauwen, en kleine
Vaartuigen, gemaakt.

De Titi-boom is mede hoog en dik van

stam, groot van blad, klein van Vrugt
en byzonder goed wit hout tot het maa-
ken van de Ambonsche Praauwen , alzoc
’t zeer licht is, uitleverende

Een tak deszelfs vertoonen wy op Ne
LV. met zyne Vrugten. Van deze is
mede een Strand-zoort; dog die is niet

veel geagt
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.

Hy heeft veel knoesten aan zyn tak
ken , en een groot blad , byna als de
Djati-boom, schynende een bastaard-zoort
’er van te zyn.

Wy vertoonen op No LVL. een tak
met de Vrugten.

Deszelfs hout vaît geelagtig, en wat

na den rossen trekkende , mede als een

zoort van Sicki- of als Baejen-hout, ge-

lyk daar van zeer veel planken tot het
bouwen van huizen, enz. gezaagd wer-

den. Men heeft ’er mede een Mannetjen
en Wyfjen van

De Dawan-hoom is mede een hooge
Ambonsche Boom, die geen der voorige
behoefd te wyken, zeer recht en dik
van stam, en twee mannen hebben werk,
om deze twee of drie pas beschrevene
Boomen te konnen omvademen.

Men heeft drie zoorten van de zelve.
het roode , ’t witte, en ’t steen-hard
Dawan-hout. Het laatste werd voor

Mannetjen, en ’t witte voor ’t Wyfjen

gehouden.
Het is mede een van de gemeenste tim-

merhouten, voor al daarom, om dat het

zeer gemakkelyk te bewerken is wes-
halven de Amboinees ’er ook veel Hui-

zen van bouwd ; dog ’t moet met donkert
Maan, zal ’t goed, en geen witte Mie
ren onderworpen zyn, gekapt werden.

Het hout van de Tikos- of Muizen-boom
diend mede, om ’er Huizen van te bou-
wen, zynde een dikke Strand-boom, van
welke verscheide zoorten zyn. Het valn
hier niet veel, en meest op Hoewamohel

Het hout is geelagtig , wat gestreept;
vast, en duurzaam.

Onder de vaste en duurzaame timmer
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houten teld men ook ’t Kore-bout, zynde boom.
van een Boom, die een hooge en dikke
stam heeft; dog ’t valt hier niet over-
vlocdig, weshalven het meest tot Sty
len, Tralien, Stoelen, en diergelyk klein
werk, gebruikt werd.

Zoo dienen ook de Nessat , Effoir En ande-
re zoor.Makilan, Morfalla, en Labarong-boom,
ten.al mede tot het bouwen van Huizen en

Vaartuigen, en tot het maken van deze
en gene kleinigheden, en werd de Tilen
hoom (zynde een zoort van Hussur , die
mede goed timmerhout geeft) voor een
van de hardste zoorten, en beter als Hus-
sur-bout, (dat mede zelden hier voor-
komt) gerekend , waar onder men ook
den Cajoe-Siri-hoom wel tellen mag, al-
zoo de bylen op dit hout wederomstui-
ten , dat ook de reden is, waarom de
Amboineezen ’t schuwen, om dit te ge-
bruiken.

Daar zyn ook zekere Boomen Cajoe- De
Cajoe¬Amaas, dat is Goud-hout genaamd, niei
Amaas-zoo zeer, om dat de schors geel van ver-
en Lobe-we is, als wel, om dat het van de Goud
boom

Smits tot Koolen het best gekeurd werd,
alzoo ’t zeer lang vuur houd, en een hee
ten brand geeft.

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
LVII. met hare Vrugten. De tweede
zoort diend tot het bouwen van Huizen.
Dus heeft men ook andere zoorten van
houten, by den Inlander Cajoe Lobe ge-
naamd, om dat zy dienen, om ’er toort-
sen, en sparren, af te maken.

De Aroepa-boom, die zeer hoog en dikDe Aroe-
pa-Ha¬is, valt op de Ambonsche Gebergten
laur- Su-als een zoort van Berg-Bintangor-bhout ;
ren endog lichter. Het werd zeer veel tot
Ewassa-

masten van gemeene Vaartuigen, die niei boom.

te groot zyn, gebruikt, gelyk het Ha-
laur- en Suren-bout, dat aan een zeer hoo-
gen en regten Boom valt, tot hunne praau-
wen en kleine Vaartuigen, om dat het
zeer lang duuren kan, dient, dat men ook
van ’t Ewassa-hout zegt, alzoo ’er nooit
worm in komt.

Dus word het Lolan-Waran-hout meest De
Lolan-tot de nagels van hunne Vaartuigen ge-
Waran-bruikt
boomDe Cajoe-Coeda-boom, of de Peerden

De
bouts-hoom, is zoo genaamd, om dat hy Caggue¬

Koeda-veel diend, om kleinigheden van doos¬
boom.jens, peerden, en ander poppegoed, te

maken. Hy valt in Amboina zoo groot
niet, als op Java, daar hy groote plan-
ken uitleverd. Deze Boom geeft een
schoone groote witte bloem met vyf
breede blaadjens, die als een schoone
roos uitmaken. De Vrugten wasschen

in lange schillen, byna als de Trommelstok-
Ee 3 ken.
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schen van Amboina van deze byzondereken. Wy vertoonen de bloem, en Vrug-
zoorten uitleveren, te geven.ten, op No. LVIII., zoo als zy op Ba¬

tavia, en op ’t Eiland Edam, vallen.
Keurlyke en uitmuntende zoorten vanOnder de timmerhouten werd mede

Ambons timmerbout.gerekend de Casuwaris-hoom , die zeer
hoog, en zoodanig genaamd is, om dat

Dus verre van ’t gemeene timmerhouthy eigentlyk geen blad, maar een loof als
gesprooken hebbende, moeten wy nuCasuwaris-bair, aan zyn takken heeft.
nog iet van de keurlyke en uitsteeken-Wy vertoonen een tak van dezen zeld¬
de zoorten melden , die voornamentzamen Boom, daar men geheele Bosschen
lyk tot het maken van Kabinetten, Kis-op Cerams Noord-Kust van ziet, op No
ten , Kassen, Stoelen, Rust-banken,LIX. met de Vrugtjens, byna als die
Ledekanten, Doozen , en honderder-van de Cypres-boom.

ley andere zoorten van keurlyk HuisraadHet is een goed , vast, en duurzaam
dienen.hout, dog wat zwaar, en moeyelyk om

Hier toe gebruikt men het Rood, ente kappen ; hoewel anders goed tot
het Steen-Linggoa hout, dat ongemeenstylen, ribben, en vooral dienstig tot
fraay en heerlyk van vlammen valt. Ookbrandhout, weshalven ’t veel tot de A-
heb ik 'er planken van gezien, die volraks-branderyen gebruikt werd , alzoo 't
dobbelsteenen, andere weer, die als meteen heete en langdurende kool geeft
een heerlyke gloed van een brandendOok diend de schorsse van dezen Boom
vuur, zommige, die als met een Bloem-tegen de lammigheid. In de Vrugten
pot en een bloem ’er in bezet, en zoowerden nu en dan Mistica’s, of zekere
fraay waren, dat men voor zooeene planksteenen , gevonden, die men zoo weer-

vyftig, ja honderd gulden heeft zien ge-dig als een zoort van Edele gesteen-
ven. Alle de welke egter niet aan denten hout, en aan welke de bygeloovi-
Boom vallen, maar uit zekere vlerken ofge Inlander veel verborgen (dog, zoo
wortelen , zich pas boven de aarde ver-ik stelle , ingebeelde) kragten toe¬
toonende , gekapt werden , gelyk wyschryft.
bevorens in 't beschryven van dezenVan den Mangi-Mangi-boom, eigentlyk
Boom onder de Bloem-boomen al ge-meest een slegte Strand-boom, heeft men
zegt hebben.wel negen of tienderley zoorten. Zom

Een van de fraayste Boomen, waar vanmige der zelve dienen tot timmerhouten,

keurlyk Huisraad gemaakt werd, is deals tot stylen, of pallissaden, en andere tot
Ebben-voom, waar van veel zoorten zyn.sparren, kromhouten , ribben, steelen

De gemeene Ebben-boom is hoog, regt,van Gereedschappen, enz.; maar wel
smal van kruin, en wat hoekig van stam,meest tot brandhout, hoewel daar van
hebbende ontrent de wortel eenige vler-een byzondere zoort is , waar van wy
ken, niet dik van schors, die van bui-een afteekening op No. LX. met des
ten zwartagtig en vuil-groen, en zeerzelfs Vrugt geven.
hard is.Onder de timmerhouten zou men het

De jonge Boomen hebben mede wel ’tCajoe Tabi, of de Strond-bout-boom, kon¬
Zwarte Ebben-bout, dat eigentlyk ’t hartnen rekenen ; dog om zyn vuile stank
van den Boom is, dog in een Boom, eenwerd hy geheel verworpen. Wy vertoo-
dye van een man dik, valt het pas eennen ’t zelve op No. LXI. Diergelyken
duim dik, zoo dat het zeer dikke Boo-zoort is ook Cajoe Coetana, mede goed
men moeten zyn, waar uit men het, eentot stylen, enz. dog om zyn groote stank
halve voet dik in de middellyn, halen zalwil ’t niemand gebruiken.

De bladeren vallen vier duim lang, enOnder de timmerhouten teld men ook
anderhalve duim breed. Wy vertooneneen Noessalaoetse Boom, Cajoe Somin ge-
een tak daar van met zyn witte bloes-naamd; en zeker hout, na zyne Vrug-

ten Tabi Oedang, of Garneelen-stront, sem, en zyn goud-geele rype Vrugtge-
naamd. Als mede de Tinggoelong-boom. wat grooter als cen Haze- noot, op No.

Meer Boomen, tot dit gemeene zoort var LXII. De Vrugt komt 'er in ’t vyfde
timmerhouten behoorende zyn'er maar jaar aan.
gelyk ik geerne bekennen wil, die alle De Camean-hoom werd mede voor een
niet te kennen, alzoo verklaare ik ook, zoort van Zwart Ebben-hout gehouden.
dat het my niet lusten zou die alle na te Het valt op ’t Eiland Boero, en
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 aangemerkt hebben.

overvloedig genoeg is, om hen een denk- Dat het in Ethiopien, op Mauri-
beeld, van ’t gene de lommerryke bof- tius overvloedig, en op meer andere

plaat-
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plaatzen valt, weten de Kruid-kenners.
Dog voor al valt het mede op de Kuft
van Choromandel, op Ceylon, in Siam.

China, en veel andere Ryken, daar aan-

grenzende, ook op St. Heleen, als mede
in de Papoesche Eilanden , op ’t Eiland
Messowal.

De graauwe Ebben-boom is veel langer
van blad, wel negen duim lang, en een
groote hand breed, lichter-groen als de

voorige , van boven , en beneden vaal
vallende in de Moluccos, en ook hier in
deze Gewesten.

Met inkt bestreeken en gepolyst zyn-
de verschild dit niet van ’t zwart

ste en beste Ebben-hout, anders is ’t vol
witte en bleeke vlakken hier en daar.

Men heeft ook wit Ebben-hout; hoe-
wel dit hier maar voor een wilde boom

gehouden werd. Wat bladeren en Vrug-
ten deze heeft, kan men aan de tak, die
wy op No. LXIII. vertoonen, zien.

Het valt mede op Boero ; dog werc
meest tot stylen van Huizen gebruikt

Het Lasss-bout is een fraay keurlyk
hout , van zwaarte , en fynheid var
nerf, als ’t Ebben-hout, dog het is geel-
agtig, of wat na de witte kant. Ook kan
men, als ’t zwart geverwd is, geen on-
derscheid tusschen ’t zelve, en ’t recht
Zwart Ebben-hout, zien.

Het komt van een grooten Boom, diens
blad wel wat na 't Linggoa-blad gelykt.
Het valt op Boero, Kelang, Bonoa, en
klein Ceram, zomtyds op de Gebergtens
en ook wel aan ’t Strand. Men krygt
er schoone planken van, om er Kisten.

Kassen, Kabinetten , Lysten, en meer
andere fraaye werken van te maken, die-
nende te gelyk zeer veel tot 't bouwer
van Vaartuigen , maar ’t moet niet te
ong gekapt werden : want anders komt
'er de worm in, daar 't, op zyn-tyd ge-
hakt, zeer lang, zelf in ’t water, duu-
ren kan.

Behalven deze zoorten van Zwart

Wit, en Geel Ebben-hout, heeft men nog
verscheide bastaard-zoorten, die een by-
zonder schoon gevlamd hout uitleveren

Op Boero is een hout, dat zy Ay Me¬
ten, of Zwart hout, noemen, waar van

tweederley zoorten zyn , welker beide
hout niet veel geagt, en meest tot stylen
en balken van Huizen verbruikt werd.

Onder de fraaye houten moet men voor
al 't Lolin, of 't Ternataansch Bastaard-
Ebben-bout, rekenen, zynde een van de
schoonste houten, die ik ooit gezien heb.
De vlammen ’er in zyn zwart, graauw
groen, paars, en eenigzins roodagtig.

De Boom heeft bladeren van tien of
elf duim lang, en drie of vier duim breed;
ook draagd hy groote Vrugten, waar van

wy een afteekening op No. LIV. hier by
gevoegd hebben.
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Ook geeft de Salemoeli-hoom een van De Sale-

moeli-de fraayste houten, komende wel ’t naa-
boom.ste aan ’t Fransch Nooten-boom. Het valf

wel zoo licht van verw, en wel zoo fraay

van vlammen, en men krygt 'er zomtyds
zeer groote en breede planken van, hoe-
wel zelden; maar smalle, van een voet

of anderhalf breed , heb ik veel ge-
zien. Ik heb ’er een Kist, en een Kas,
van gehad, waar aan planken van twee

en derde half voet breed, en wel vier
voet lang, waren.

Men noemd het anders wel Bastaard-
Ebben-hout.

Wy vertoonen een tak van dezen Boom

met zyn bloessem en Vrugten op No.
LXV.

Wilde Bosch-boomen.

WildeBuiten alle deze zoorten van timmer-
Bosch-hout, leveren de Bosschen in Amboi
boomen.

na nog een andere zoort uit, die wy
in’t algemeen maar wilde Boomen noe-
men.

De groof-Een van de voornaamste is de Warin-
bladigegin-boom, van dewelke weer verscheide
Warin-

zoorten zyn, als , die gene , die groot
gin-

van blad is , zynde een zeer groote en boom-

hooge Boom, maar die buiten zyn eer-
ste stam, die zomtyds al vry dik valt
metter tyd van zyne wortels , die weer
in de grond schieten, en, als tot nieuwe
Boomen opgroeyen , wel een menigte
van stammen by een uitmaakt. Ik heb
op Java er Boomen van gezien, met

agt of tien stammen by een , van welke
yder zoo dik was, dat geen man dezel-
ve kon omvademen , en zommige kon-
den van geen drie mannen omvademd
werden, zoo dat onder dezen lommerry-
ke Boom een gantsch Regiment, of een
Troep van zes of agt honderd man, zich
kon ter nederslaan, zonder dat zy op t
midden van den dag door de Zonne ge-
hinderd wierden.

Deze Boom hangt gemeenelyk van bo-
ven ook vol wortels, die weer na bene-

den schieten, voortwortelen in de grond,
en , zoo men die niet afkapt, tot nieuwe
Boomen opschieten. De takken afge-
kapt, of de bladeren afgebroken zyn-
de , loopt ’er melk uit; dog die geen
schade doet.

Ook komen Vrugten , dog zonder
bloessem, aan dezen Boom, byna als Oly-
ven, maar wel zoo lang, en aan ’t einde
wel zoo breed, groeyende vyf of zes by-
een,en werden blaauwagtig, als zy ryp zyn.

Het hout is geelagtig, voos, en kan
niet lang duuren , weshalven het tot

geen timmerhout deugd, hoewel men
er zomtyds wel krullen voor op de ste-

vens der Cora Cora’s van gemaakt ziet,
die met ’er haast vergaan. Men
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zeggen, dat 'er ettelyke Boomen by eenMen noemd dezen Boom by de Portu-
geplant waren , van welke zoort degeezen Arvore de Raiz, dat is, de Wor-
beroemde Benjaanen-boom , die men eentel-boom, en men houd de zelve gemee-
myl van Gamron heeft, is , waar ondernelyk voor dien Boom, die Theopbra
ettelyke duizend menschen tegen de Zon-stus, Plinins en meer andere de Ficus In-
ne konnen beschut werden. Ook heeftdica genoemd hebben.
men diergelyken beroemden Boom nietVan dezen Waringin-boom heeft men een
verre van Suratte.zoort met kleine bladen, waar aan klei-

Onder de wilde Boomen teld men me-ne ronde Vrugtjens komen, gelyk men
de de Gondal, de Sakke, de Siri-Bopar.aan de tak, die wy op No. LVI. ver-
de Dabon Candal, de breed-bladige Ban¬toonen , kan bespeuren , welke Vrug-
coedoe, de Clompan, de Saga (die de roo-ten meest tot spyze der Loeri’s, en ande-
de boontjes geeft; en de Garniter-boom,re Vogels, die in deze Boomen zich
van welke laatste wy op No LXVII.onthouden , dienen. Het hout werd
een tak met zyn Vrugten vertoonen.tot brandhout gebruikt, en ’t blad nu en

Ook teld men de Kimar, Malopari,dedan wel tot Bacassam gegeten
wilde Widorik, de Cajoe Langit, de Bosch-Dit is de Boom, of wel een diergely-
Nagel-boom, de Coelit-Papedo, en de Po-ke zoort, waar in ’t rechte Calambac
lot-boom, of ’t brandend blad, onder deen het Agel-bout, na’t zeggen der Chi-
wilde Boomen.neezen, gevonden werd. Men geeft

De Cajoe Langit-boom is een van de hoog-voor, dat 'er zoo een Boom voor ’t Pa-
ste, die ik kenne. Men noemd hem hetleis des Konings van Bantam staat, waar
hout des Hemels, of des Uitspanzels, om datvoor de Chincezen veel geld aan die Vorst
hy zyn kruin, als ’t ware tot aan denvrugteloos geboden, en dat men ’er van
Hemel verheft. Hy valt recht van stam,verre de Calambac-reuk in ontdekt zou

heel dik, makende zyn kruin boven aan,hebben.
daar zich alle de takken by een, en aanIk heb op Bantam in’t jaar 1694. meer
welke zich de bladeren met paaren ver-dan eens voor ’s Konings Paleis geweest,
volgens vertoonen ; dog zyne Vrugtenmaar wete niet, dat ik daar diergelyken
wassen twee of drie by een aan byzonde-Boom gezien, of iets daar van gehoord
re steelen op zich zelven, gelyk men aanhebbe, zoo dat 'er onder die vertellingen
de tak, die wy op No. LXVIII ver-der Chineezen veel verdichtzelen, waar
toonen, klaar kan zien.op niet veel staat te maken is, loopen.

De wilde Nagel-boom is maar een kleinOnder deze zoort behoort ook de

laag boomtjen, waar van men een Roo-Pitsjaar, of Bitsjaar-boom, die hier me-
de en een Witte zoort heeft, hebbendede, maar zoo veel niet, als op Java ,
een enkele, zeer kromme gebogene stam,groeid. Deze is kort en dik van stam,
en lange ydele takken, waar aan eenigepas twaalf of vyftien voeten hoog (ook
paaren bladeren vervolgens wat van denwel lager) zeer plat, en wat hoekig, be-
anderen zich vertoonen, drie of vierstaande mede uit verscheide stammen by
duim lang, en een groote, of wel ander-een , die veel takken hebben, die zich
halve duim breed, en- redelyk na de Na-wyd en zyd uitbreiden, hebbende een
gel-bladeren gelykende, van welke de jon-driekantig blad , dat agter rond , vier
ge byna als Sattyn glimmenduim lang, matig breed, redelyk dik,

De Vrugten komen, weinig in getal,en licht-groen van verwe is. Het valt
voor aan de takjens voort, meteen byzon-wel glad, dog heeft eenige witte ribben,
dere steel tusschen de bladeren in, zom-en vertoond zich aan een lange steel, zon-
tyds enkeld, zomtyds meer by een, heb-der ordre , aan de kleine takjens De

bende de gedaante van kleine Bezien, ge-Boom geeft mede Vrugtjens in November,
lyk men dat aan de tak van de Roodetwee en twee by een tusschen de blade-
zoort, die van de pas beschrevene zeerren in te voorschyn komende, die, ryp
weinig verschild, en die wy op No.geworden , zich eerst purperrood, en
LXIX. vertoonen, zien kan; doch diedaar na zwart, vertoonen.
wy geenzins met een andere zoort,De Vrugten dienen de Vogels, en de
maar een Heester zynde, en die ons na-bladen nu en dan de menschen, tot spyze,
der voorkomen zal, moeten vermengenen de schorsse werd van de Ambonze jon-

De Coelit-Papedo-boom werd metge Dochters, met Ryst en Manoor-bloe- er
tyd, schoon eerst zeer teer en tengermen gewreven, tot een pap, of blanket-
een groote, hooge en dikke Bosch-zel gebruikt, om een zuiver en glad vel
boom, hebbende een fraay blad, dat driete houden, ten welken einde zy die op
of vier duim lang, en ontrent een duimhun aangezicht, en lyf, smeeren.
breed is. De Amboineezen gebruiken deMen heeft van deze zoort van Boomen
schors versch, en gedroogd, geduurig,’er mede, die met hare wortels zich zoo

om ze met hunne Papedo, ofBry, te koo¬meenigvuldig voortzetten, dat men zou
ken. Zy
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Zy droogen dat ook wel in den rook.
weeken ’t daar na in water, kooken ’t

van welkezoo dan met hunne Papedo ,

schors ’t water dan rood werd. Het hout

werd ook wel tot timmerhout gebruikt.
Wat blad en Vrugten deze Boom

heeft, kan men aan dezen tak zien, die
wy op No LXX. vertoonen.

De Polot-boom, van welke verscheide
zoorten zyn, werd onderschelden in de
breed-bladige, smal-bladige, en de roo
de zoort.

De breedbladige Polot, is een fraaye
Boom, die recht van stam, twee mans

lengten hoog, matig van dikte, krom
van takken, en kort, gelyk ook zeer y-
del van blad is, vallende de zelve zom-
tyds twec voeten, of daar ontrent, lang
en negen of tien duim breed, van welke

ook de jonge bladeren wel wat gerim-
peld vallen. Men ziet er ook een dikke
middel rib, die met de steel recht uit
loopt, en aan wederzyden veel fyne rib-
ben, verder boven eenigzins glad, maar

van onder wat ruig, voor al de steel en
de ribben, dewelke, zoo zy ymands huic

raaken , een zeer pynelyke jeukte ver-
wekken, die de huid aanstonds doet op-
zwellen, en rood werden, dat wel eeni

ge dagen aan een duuren kan.
Men ziet aan dezen Boom een korlagti-

ge bloessem komen, en aan zommige der
zelve verneemd men zomtyds eenige Be-

ziën, gelyk wy die op No. LXXI. zeei
net aan een tak van de breed-bladige Po-
lot vertoonen.

Men heeft op Amboina nog een Boom,
by den Inlander de Waran-boom genaamd.
groot, hoog en recht van stam , groot
van blad, dat wat rondagtig, breed, in

’t midden geribd en aan wederzyden ee-
nigzins fyn geaderd is. Als men die af-
breckt , geven zy mede een schadelyke
melk, en ook een Vrugt, die diend om
alle de Visch te dooden, die in een Fuik,
waar in zy de gestootene Vrugten wer-

M. DeeL. F2
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pen , besloten is. Men heeft 'er twee
zoorten van, een Strand-, en een Berg-
Waran-boom; met de laatste hebben zy
de zelve uitwerking van zyne geknensde
wortels, in zoo een Fuik gedaan, die al
de Visch, door ’t schuimen van ’t water
terstond, hoewel niet heel dood, doen
boven dryven; dog zy zal in versch wa-
ter weder gedaan zynde, ten eersten be¬

komen , en dan buiten gevaar konnen
gegeten werden.

De laatste zoort draagd in October
Vrugten, en wy vertoonen de zelve aan
een tak, op No. LXXII. afgeteekend.

De wortel van deze laatste zoort is zoo

sterk , dat 'er de oogen van de Visch
rood van werden. Zommige doen ’er de
Bori-Vrugten wel by , om de zieding nog
kragtiger te maken; maar dan komt de
Visch dood, en geheel vergeven, boven.

Men heeft nog een Boom, Ay Assa
genaamd, met wiens schors men de Visch
vergeeft.

Men moet uit dit opgestelde niet oor-

deelen, dat wy hier in nu alle de wilde
of tamme, Bosch- en andere Boomen ,

die men op de Hemelhooge Bergen van
Amboina, en hare heerlyke Bosschen
vind, opgenoemd hebben. Het is daar
zoo verre van daan, dat wy daar van maar

eenige weinige, ons best bekend, en by
ons nu en dan gezien , aangehaald heb-
ben, konnende in tegendeel verzekeren,
dat de allernaauwkeurigste Man in de

wereld, schoon hy al vry lang leefde ,
niet in staat zyn zoude, om alles daar van
te zeggen, of alle zoorten van Boomen,
die daar vallen, op te geven, weshalven
wy het best oordeelen , om het met de
Boomen hier by te laaten , om tot de
Heesters en Kruiden, over te gaan , en
daar mede iets van te melden , ’t geen wy
genoegzaam zullen oordeelen , om aan

de nieuwsgierigen eenige voldoening te
geven.

BE-
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VYI An de Heesters, die op zich zelven staan. Van de verscheide zoorten van Bam-
W 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 Tijoe-
tsjoe. De Manilhase bloem. De Gajati-bloem. De Boenga Djarom Djarom. De
Boppatsjeda-bloem. De Javaansche Lelie, en meer andere Bloemen. De Tonkin-
se 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 Da-
hon 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 Li-
kuwala.

pus-boom, en zomtyds als een man in zynA dat wy nu’t noodige van
midden, hebbende leden, die drie voe-de Boomen gezegt hebben,
ten lang , en een vinger dik vallen, eneischt ons voorig bestek, dat
welker bladeren klein en smal zyn. Watwy over gaan , om van de
bloeizel, of Vrugten deze Bamboes draagd,Heesters, en Kruiden te spre
is onbekend. Zy dienen meest tor vler-ken, zullende een begin met de eerste
ken van de Cora Cora’s, en tot Water-maaken.

en Tyfer-vaten van den Inlander, om hunOnder de Heesters komen ons zommi-

drank te bewaren, zynde de leden on-ge voor; die op zich zelven, en recht o
trent een dye dik, waar oe dg er de Boe-ver eind staan, en weer andere, die, geer
loe Potong, en de Javaausche Bamboezen,stammetje hebbende, maarlangs de grond

kruipen. veel beter dienen, alzoo die veel grooter
Rieten uitleveren, verschillende verderOnder de eerste zoort van Heesters
niet veel van de Sammer Bamboes. Ookkomen ons de verscheide zoorten van
diend de Brcloe Potong veeltyds tot ma¬Bamboezen voor, die van een groot ge-
sten van Cora Cora’s, en andere kleinebruik onder den Inlander tot allerley

diensten zyn. Men ziet ze in de Hortus Vaartuigen, om dat zy hoog, recht, en
taay vallen.Malabaricus I. Deel Fig. 16. onder de

De Java insche Bamboes is wel de glad-naam van Ily verbeeld.
Men teld van deze Rieten, of Bam- ste , en fraayste van deze drje zoorten

van groote Rieten, groeyende ontrentboezen, weer veelerley zoorten , waar
vyftig voet hoog , hebbende leden dievan egter deze als de voornaamste be-

kend zyn. Boeloe Sammet, Boeloe Po- twee en drie voet lang, als een gemeene
Pinang-boom van dikte in ’t rond, en on-torg, Boeloe Djawa , Boeloe Sowanggi,
trent een pink dik van hout zyn.Boeloe Badoeri, Boeloe Toey, Boeloe Sero,

Zy dienen voor al tot Water- en Sa-en de Looleeba.
guweer-vaten, om hunne dranken ’er inDe Boeloe Sammet, of Sammet Bam¬
te tyfferen , en de zelve ook op hunneboes , is de grootste, die ik kenne, wer-
reizen hier of daar na toe mede te voe-dende byna als een Calappus-hoom van

hoogte, zoo dat hy wel negentig en hon ren.

Men maakt ’er op Java, Bali, Cele-derd voeten hoog werd. Hy krygt dan
bes, en daar men geen Gabba Gabba heeft.ook wel de dikte van een matige Calap-

ook
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ook de wanden der Huizen, Heiningen.
Luders, Banken, en meer andere din-

gen, van. Het nieuwe uitspruitzel der
zeive, ontrent de nieuwe Maan voortko-

mende, en een arm dik, schiet binnen
een maand wel twaalf voet hoog, en
diend ’t bovenste stuk ’eraf, ontrent een
voet lang, wat geweckt en opgekookt,
tot het maken van zeer schoone Bamboes
Alsjaar, die, in schyven gesneden, en zoo
verzonden werd. Men kan ’er anders

ook een lekker Moes van koken.
Men wil, dat de Tabaxir, of Sakar

Bamboes (zynde als een zoort van Poe-
der-Zuiker) in deze Rieten valt ; dog
hier te Lande vind men er dat niet in.

Geen harder zoort van Bamboezen ken

ik, als de Boeloe Sowanggi zeer klein en
smal 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
der zelve diend mede (gelyk ’t voorige
van de Boeloe Djawa) tot spyze, en A¬

t5j40r.
Dit is de Bamboes , die de Amboinec-

zen, nog Heidenen zynde, op den Berg
van Soya, by Seri Maboe , en elders,
Goddely«e eere plagten aan te doen.

De Bocloe Badori, of het doornagtig
Riet, valt zoooog nog dik van stam
niet, als de Boelpe Potong; dog breid zig
wyder nit. Dit Riet is wel het dikste,
hebbende byna niets, dat hol is, en zoo

hard , dat er de byl op afstuit, en ’t vuur
uitspringt. De zelfs blad komt de Boe¬
loe Sowanggi wel ’t naast. Het diend al
lerbest tot S-vlen, Paalen, Maaten, Kan-

nen, enz

De Boeloe Toey anders ook wel ’t Werp-
Spiessen-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
maakt ’er Fluiten , Werp-Spiessen, en
ook wel Seros, of Visch-Fuiken van.

De Boeloe Sero , of de Fuik-Bam-
boes , is weer een byzonder zoort, dik-
ker van Riet, en dichter van Struik, als
de Loleba, ten hoogsten ontrent een arm
dik, dog gemeenelyk vry dunner, kor-
ter van leden, als de Loléba, ook smal-
ler en bleeker van blad, dat wel tien of
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,
en diergelyke werken, meest gebruikt.
In China werd ’er ook wel Cbinces papier
van gemaakt.
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Het dunste zoort van deze Rieten

werd Looleeba genaamd, zynde veel reg-
te stammen by een, die wortels-wyze uit
eene Struik opgroeyen, en al zeer na aan
ons Riet komen; dog zy hebben een
breeder blad, en de Stoel verdeeld zich

ook in meer zyde-takken, die uit yder
lid veele by een staan.

Hier van zyn veele zoorten, als de wit-
te, de zwarte, de Bosch-Looleeba, of de
quade, de geschilderde , de gestreepte.
en de Looleeba van Amaboessoe,die wel de
dikste van allen is.

Alle deze zoorten van Looleeba hebben

een groot gebruik onder den Inlander tot
het maken van veel werken , alzoo de
zelve gespleten, en dan tot veel diensten
verbezigd werden.

Het is haar Garen, om de Atap me-
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

Bosch ook, daar zeer goed drinkwater
in groeid.

Behalven de boomagtige Rieten, zyn
er ook eenige kleiner zoorten.

Voor een byzoort van’t Riet kan men
ook houden de Tongkat Sjeithan, of de
Duivels-Staf, hebbende iet van het Riet,
en ook van de Biezen. Het is een Struik
van zeven of agt voeten hoog,met

veel rechte steelen , van buiten glad,
rond, en lang van leden, die wel vier of
vyf voet lang, en wel een vinger dik zyn.
Van binnen is 'er een stof, byna als de
vies , dog zy valt droog, en draadig.
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 Lar-
ten.

Ook is ’er nog een kleine zoort van
Riet, Djodjo in de Moluccos, en van de
Amboineezen Lomhoewan genaamd, wel-
ke meest gebruikt werd , om pylen
(die pas een pink dik , en noo dun-
ner , vallen) van te maaken. Ook werd
ze gebruikt , om ’er Arap mede te
naayen.

Onder de Heesters heeft men ook ver- Bloem-
scheide fraaye Bloem-gewasschen, fraayegewaf¬

ichen.cier-bladeren, en heerlyke Heesters tot de
Genees-kunde , tot spyze, en tot ver-
scheide nuttige gebruiken dienende. Wat
de Bloem-gewasschen betreft, voor een
van de grootste, schoonste, en sterkste van
verw rekend men de Boenga Rays, of de
Feest-bloem.

Dit is een Struik, van hoogte als een De Boen¬
FF2 Rooze- ge Rayn.
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en dan wel de Vrugt af, voor al, als menRooze-boomtjen; dog het stammetje is
de bladeren van de stok, met de bloem,wel zoo dik, als een kinds arm, graauw
en korlen van de Papaja-Vrugt in sterkenvan schors, die zappig is, en zich afschil-
azyn wryft, en een zwangere Vrouwlen laat. De takjens , die dun en veel
ingeeft.zyn, hangen , wegens de zwaarte der

Onder de Bloemen werd zeer gepre-Bloemen , gemeenelyk neder, zoo dat
zen de Boenga Powan, of de Piramidaal¬zy best over latten geleid werden.
bloem, zich in Juli als veel Bloemen metMen heeft roode, en witte, enkelde
lange halsen tusschen veel roode schub-en dubbelde.
ben byeen, hebbende vyf blaadjens, dieDe roode doet de vertooning van een
aan de eene kant open, zich eerst licht-uitmuntende schoone en zeer hoog-roode
rood, en daar na bloed-rood vertoonen,Roos van de grootste zoort, hebbende
komende de eene bloem voor, en de an-vyf groote zwart-gestreepte bladeren, die
dere na zich te openen , doende de ver-vooraan breed , dog agter wat toeloo-
tooning van een fraaye bos by malkande-pende, en geplooid zyn. In ’t midden
ren. Van de bloem komen met 'er tydziet men een rood pilaartje met vyf don-
platte Beziën met korlen. De zelveker-roode knopjens, als Fluweel, onder
geeft een sterke reuk, en is daarom best,welk men verscheide fnazelen met roode
als zy wat verre af staat.franje ziet.

Deze Bloem-tros werd mede op de Fee-Zy staat in een groene kelk van vyf
sten en Bruiloften gebruikt.blaadjes, die wat gestreept zyn.

Men zegt, dat zy ook goed is tegen ’tZy verschillen in bladeren nietveel van
bloed wateren. De wortel is heerlyk te-een; dog de witte heeft lichter groene
gen de Roode Loop. Men wascht deen smaller bladeren; maar hoe schoon al-

jong-geboorene kinderen ook wel metle deze Bloemen van verw zyn, zoo heb-
deze bladeren.ben zy dog geen reuk of geur by zich,

Men heeft ook van deze struik cenook zyn zy van geen Zaad nog Vrugten
wilde zoort, diens bloem van de tamme-voorzien, en maar gelyk als een zoort
in gestalte, verw, en gebruik, niet veelvan Malva. Zy sluiten zich ’s avonds
verschild.toe, duuren nog wel een dag, maar val-

Onder de Inlandze Bloemen heeft merlen dan af. Men plantze met stekjens
er , die dienen, om de tyd van den dagvoort.
net te konnen onderscheiden , die daarEen ongemeen cieraad geeft deze gloe-
na Boenga Wattoe, de Tyd-Bloem, en Boengajende Bloem in de Tuinen, op de groo-
Balitsjaja van de Maleyers, na ’t verande-te Feesten, en Maaltyden, zich altyd
ren van hunne verwe , genaamd werd.Roetoe Roetoe ,tusschen de aangename
Van deze heeft men een groote en klci-groente aan deDahon Poetri, en andere

ne, zynde in zich zelven mede eenFeest-bogen, Kranssen, enz. vertoonen-
zoort van Althoa, ofThuin-Malva.de, en alles een groote glans byzetten-

De groote zoort van deze schiet metde, alzoo het oog van yder een aanstonds

een rechte steel op , twee vingers dik,op deze sterk schitterende Bloem valt.

die met met 'er tyd krom buigd , enen daar door als verheugd werd.
een stam van drie of vier voeten hoog,Het Gebraad, Pasteyen, Taarten, enz.
en een knie dik werdwerden ’er mede bestoken. De Jonge-

Hier aan komt een groote Bloem vanlingen, die ter Feest komen, zyn ’er me-
vyf wyd-geopende bladen, wat wit ge-de opgecierd, en dragen die, als zy dans-
streept, en twec handen breed; dog zon-sen, of Tsjakalile en schermutzelen zul-
der reuk.len, ter zyden hare ooren, en tusschen

Op eenen dag krygt zy driederley ver-’t hair ingewonden.
wen , zynde ’s morgens sneeuw-wit, ’sDe Dragers draagen ze ook wel in de
middags licht-rood , en ’s avonds roo-hand, en men maakt ’er kransjes van,
zen-rood. Na Zons ondergang sluit zydie men op de Lyken van ongehuwde
zich, zonder ooit weer open te gaan.perzoonen zet.
Hoe donkerder weer, hoe langer zy witDe roode diend, om ’er de schoenen
blyft, en hoe sterker Zonneschyn, hoezwart, en schoon mede te maken, waar

van de handen dan ook blaauw werden, eer rood, en hoe sterker van verw zy
werd.dat 'er met Limoen-zap en water weer

Zy diend tot een byzonder cieraad derafgaat.
Zy heeft ook veel gebruik in de Ge- Tuinen, en, daar gedaan hebbende, ver-

nees-kunde. De wortels van de witte zameld men de zelve, en brengt ze na
huis in een schotel , om de mengelingverkoelen sterk, en dienen tegen Koort¬
en de fraayheid der verwen te zien, hoe¬zen; de roode, in azyn gewreven, en
wel de witte hunne rechte, en de roodeingegeven, zyn goed, om Maand-ston-

alleen een uitwerking van de Zon is, ge-den te doen voortkomen, dryvende nu
lyk
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gelyk zy die ook ’s avonds verliest, voor
al, zoo men die tusschen papier legt.

De moer-stam duurd maar vyf of zes
jaaren, en gaat dan uit, weshalven men
de zelve uit de hier en daar weer opschie
tende plantjes voortqueken moet.

Dus is ’er nog een Bloem, by den In-

lander Boenga Malam, de Avond-bloem ge-
naamd. Het is een kleinc struik, pas
cen man hoog en een duim dik, al me-
de een zoort van Malva.

Deze struik geeft een geele bloem van
vyf ronde bladeren, ontrent als een groo-
te Moegri-bloem, gaande met mooy we-
der vast ’s namiddags ten twee, en an-

re wel meest ten drie uuren open, hoc-
danig zy ontrent een uur lang geopene
blyft, buigende zich dan wat agter over.
en daar na sluit zy zich weer voor altyd,
gevende naderhand eenige Zaaden in schil-

len, waar van men andere Bloemen krygt,
alzoo de Heester pas twee jaaren duurd.

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
hooger, en duurzaamer is. Deze geeft
een Bloem , wat grooter en geeler, als
de voorige

Zy opend zich pas na de middag, buige
zich ook agter over, blyft tot vyf uuren

open, en sluit zich dan mede voor altyd.
dienende tot ’t zelve gebruik, als de
voorige.

Onder de Bloem-gewasschen moeten
Wy geenzins de Paauwen-bloem, of de

Paauwen-kuif, vergeten.
Zy groeid aan een stam, die veel dik-

ker, als die van een Rooze-boom, is, en

werd wel zoo dik, als een gemeene Pi-
nang-hoom, hebbende een groene schors
Aan de opschietende groene rank ziet
men veel steelen, van welke weer dwars-
steelen, tegen een staande, loopen, die

vol kleine ronde blaadjens, byna als 't
Tamarinde- of als ons Palm-blad, vallen.
welk zich by paaren, vervolgens tegen
malkanderen staande, vertoonen.

De Ploem vertoond zich boven, aan
’t einde der takjens, goud-geel, dog van
binnen rood, werdende na eenige dagen
schoon Vermilioen-rood.

In ’t midden van de goud-geele Bloem
ziet men elf roode lange draaden, met
tien bolletjens aan ’t einde, byeen , heb-
bende de gedaante van een Paauwen-
kuif, waar na deze Bloem genaamd is.
Het elfde bolletjen aan deze draaden
is vry dikker, en daar aan komt een groe-
ne Boon

Deze Vrugt vertoond zich als een
Turkze Booneen vinger lang, een
duim breed, glad, hard, en ryp, byna
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Violet-zwart, en waar in vyf of zes drie-
kantige leververwige Boontjes zyn

De bladeren van de struik sluiten zich

s avonds , en openen zich ’s morgens.
De bloem houd wel agt dagen, zonder
zich, als de voorigen te sluiten , haar
geopenden stand; dog werd met 'er tyd
rood. Zy heeft geen reuk; maar geeft
een fraay gezicht, en vercierd de Tui-

nen ongemeen met hunne goud - geele
VerW.

Daar is nog een tweede zoort van de-
ze Bloem , die t'eenemaal goud-geel is
zonder iets van ’t roode te hebben, ook
duurd zy zoo lang niet.

Zy, word mede veel op de Fee-
sten , en groote Maaltyden , gebruikt
werd , om de Feest-bogen , ’t Bruids-
Ledikant, en de Spyze van de voor- en

na-tafel te vercieren. Ook diend ze op
de begraaffenis der jonge Lieden.

Men zegt, dat de wortel in andere
Landen een van de felste vergiften is,
hoewel men hier het tegendeel onder-
vind.

Onder de Bloemen teld men mede de
Boenga Goelong Tsjoesjoe, of de in eenge¬
rolde Bloem, gro-vende aan een krom
me struik, die drie of vier voeten hoog
wascht, en ontrent de dikte van een been
krygt, verdeelende zyn ranken gemeene-
lyk in drien.

Deze Bloem heeft een langen hals, ge-
lykende zeer wel na een Narcissus, ver-
toonende vyfholle blaadjens als langwer-
pige 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

eenige dagen aan een, vallende eindelyk
af zonder Vrugt te geven , dan zeer
zelden.

Van Manilba, een Stad in de Philip-
pynsche Eilanden, komt een Bloem, die
men de Manilbasche Bloem, dog op Ba¬
tavia de Witte Boenga Raja, noemd.

Zy groeid aan een lage struik van vier
of vyf voeten hoog, hebbende weinig
en ranke takken, waar aan bladeren van
vyf duim lang, en anderhalve breed zyn,
die zeer wel na een Persiken-blad gely-
ken. Zy staan twee en twee tegen een,
zyn dik, zeer groen, glad, en wat schuins
geaderd.

De Bloem is wit, wat grooter, als een
Teyloos, of Anjelier, dik van blaadjens,
die omgekruld zyn, en zeer lieffelyk van

reuk, wat na die zelve bloem trekkende;
dog zy is niet sterk van reuk, voor al by
sterke Zonneschyn niet. Zy geeft geen
Vrugten , diend meest tot cieraad der
Fuinen , gevende ’s morgens de beste

reuk. De plant geeft witte dikke melk
van zich, die zommige voor schadelyk

FF3 hou¬

De Boen¬
ja-Goe¬

long

Tsjoce¬
joe.

De Ma-

nilhasche

bloem
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Vrugt, andere maar alleen Bloemen.houden. De wortel werd tegen ’t Gra-

Men ziet de Bloem aan ’t uiterste der
veel gebruikt.

takjens tusschen de twce voorste blaad-De Gajati- Struik geeft mede fraaye
jiens, en op yder voetje ziet men drieBloemen. Daar zyn tweederley zoorten,
Bloemen, als lange naalden, met smalle

de geele, en de zwarte.
lange halzen twee duim lang, die zich,Het zwarte is een klein boomtje, een
byna als de Jasmyn-bloem, in vier smallearm dik, en ook wel dikker, recht, en
blaadjens openen , van binnen flaauw-rank, hebbende veel takjens , waar aan
rood; dog van buiten gloejend-rood, ende bladen byna als die aan de Tamarinde-
licht-rood van hals zyn.boom , of aan de Paauwen-kuif, staan ;

Zy staan van verre byzonder schoon,dog zy zyn langer, smaller, en sluiten
even eens, of men een vuur in zyn volle

zich mede by duister weder, en met Zons
vlam zag.ondergang ; dog opwaarts , en ’s nagts

De Vrugt komt ’er naderhand , in debyna onder de steel.
gedaante van ronde Jenever-Bezien, aan,De Bloemen zien ’er byna uit, als 't
groeyende meest 'er altyd eenige byeen.Boomen-bloeizel, hangende vier of vyf

Daar zyn ’er, die deze struik als eenby een aan een steeltje, zynde eerst zwart,
Oebat Sowanggi, of als een middel tegenof Violet van knoppen, die by ’t openen
betoovering, gebruiken ; dog andere te-vier blaadjens vertoonen , waar van de
gen Kolyk, Pleuris, en steeken in de zy-bovenste , die de grootste zyn, agter-
den.waards gebogen, van buiten Violet, en van

isDe Moral, of Boppa-Tiseda-bloem,binnen hoog geel, daar de andere licht-
cenklein , dog fraay, groeyende aangeel en vooraan rood zyn; dog ’t vierde

korte kromme struik, die de dikte vanof kleinste blaadje is half wit , en half
een mans been krygt hebbende veelViolet.
kromme takken , waar aan de bladeren,Daar is geen reuk by dezen Boom; dog
als een Ossc-tong van fatzoen, zonderzy is fraay van verw , gevende met 'er
ordre geschikt staan, wel tien of twaalftyd lange smalle, blecke, en ter zyden
duim lang, drie of vier duim breed, geel-wat gestippelde Boonen , pas een stroo-
groen, slap, glad, en wat neergebogen.halm breed , die vooraan wat omgekromd

Men ziet de witte welriekende kleinevyf of zes duim lang, en met eenige Zaa
bloemtjens, met hunne vyf blaadjensden ’er in voorzien zyn. drie of vier byeen, aan byzondere steelt-De geele Gajati werd maar een struik
jens tusschen de bladeren in te voorschynmet weinig ranken, groener van schors,
komen. Wy vertoonen dit zeer klaardan de voorige, wat langer van blad, en
op Ne. LXXIII.wel dertig paaren aan een rankje, en dus

Het wit en voos merg van deze struiker van vry meer, dan de voorige voor-
diend veel, om allerley fraaye Bloemen,zien, en zich by donker weer, en ’s a-
Lofwerk, en Vogeltjes te snyden, dievonds, mede, als de andere, sluitende.
men verwd met allerley verwen, en danDe Bloem is van fatzoen even eens ;
op de Feest-dagen gebruikt, om dedog van buiten geel, vol zwarte spik-
Throon van de Bruid, Ledckanten,kels, Daar komen ook boonen aan, als
Feest-bogen, enz. te vercieren.aan ’t voorige, in de Regen-tyd.

dieHier van is nog een andere zoortDeze Bloemen dragen de Mooren, en
mede zulke witte bloemtjens geeft.andere , op de Feest-dagen agter hunne

dic De Ja¬Men heeft op Batavia een Bloem,ooren, en in hun hair gestrengeld.
vaanschezy de Javaansche Lelie noemen, om datMen zegt, dat de bladeren goed tegen Lelie, en

VNde bol en bloem ’er wat na gelykt.de Hoofd-pyn, en dat de wortels, gewre- andere
vertoonen de zelve op No. LXXIV Ly Sloemenven, ongemeen goed zyn, om een koek

meer.is van een goede geur.voor ’t hert weg te nemen, en om ’t lyf,
Men heeft hier ook kleine Rooze-als 't er mede gesmeerd werd, te ver-

boomtjens , die witte, en bleek-roodekoelen.
Roosjens geven, die, ’s morgens in ’tDaar is ook een Bloem , Boenga Dja-
water gezet, van een lieffelyke reuk zyn.rom- Djarom de Naald-bloem, of de
Dus zyn 'er ook Teyloos-struiken met klei-Vuur-vlammen-bloem, na hunnen rooden
ne witte en roode Teyloozen.gloed , genaamd. Zy groeid aan een

De Catsjapiri-slruik geeft een fraaveklein boomtjen , van een mans lengte,
groote witte bloem van agtien dikkeeen kinds-arm dik, hebbende weinig
bladeren, zynde aangenaam, en sterk vanrechte styve takken, waar aan zich wei-
reuk, groeyende aan een struik, een mannig bladeren vertoonen, die boven hoog-
hoog, doch niet dik.groen, en beneden, geelagtig zyn. De¬

De Ton-Een van de fraayste en geurigste Bloe-ze staan zommige in reyen, andere weer
kinsemen in Indiën is de Tonkinse Moegriin een schuins kruis. Moegri-

ge-bloem , die zomtyds wel de SiamseZommige struiken geven Bloem, en bloem.
Zynaamd werd.

De

Boppa¬

Tsjs da¬

bloeim.
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Zy groeid aan een struik, die een stam
een arm dik, heeft, welke zich geduurig
in tweën verdeeld, aan welkers ranken,
twee tegen een staande, de bladeren zich
mede aan lange steelen twee en twee te-
gen een , dog wat ydel, verdeelen, val
lende wat breed, met een dikke rib in ’t

midden, en kleine dwars-adertjens.
De wit-geelagtige Bloemen komen

aan kroontjes, vyf of zes by een, voort.
vertoonende een kort kelkje op een rond
knopje, dat zich in vyf blaadjens opend,
die agter aan malkanderen vast zyn. Eerst
zyn zy groenagtig geel, dog werden hoe
langer hoe geeler na een dag staans, heb-
bende van binnen witte fnazelen. Zy

gevertoond zich van grootte, als een
meene Anjelier ; maar isheerlyk van reuk
zynde de beste en grootste zoort van
Manoor-bloemen, die twee en driedubbeld

op een staan.
Schoon de Pandang-struik niet onder

de Bloem-boomen kan geteld werden

betrekken wy hem ’er egter toe, om
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 Calap-
pus-boom, Ananas-struik, Mangi Manggi-
boom, en van de Pyn-appel, hebben

De Stam, die dun, en pas agt of ne-

gen voeten hoog is, gelykt wel wat met
zyn leden na een jonge Calappus-boom
hebbende zomtyds een kruin, zomtyds
er wel twee of drie.

De bladeren gelyken die van de Ana-
nas-struik en’t lange sny-gras boven
by en op malkanderen met heele bosser
gevoegd, hebbende boven een diep-gaan-
de vore, en van onderen een driekantige
scherpe rug, ruim drie of vier voeten
lang, en twee duim breed, meteen lan-
ge dunne spits, even als een bieze, bezet,
dog aan welkers kanten kleine scherpe
dichte doornen staan, en voor al aan de

jonge bladeren , die een heerlyke reuk
van zich geven.

De wortels vertoonen zich boven de

grond, als de Mangi- Mangi-wortelen, en
de Vrugten hebben eenige gelykenis met
de Pyn-appel. Daar is een Mannetjen en
Wyfjen van, dragende beide zekere wel-
riekende scheden.

Deze struik werd meest gebruikt, om
de welriekende bloem, of, om eigent
lyk te spreken, om de witte bladeren
die zich om het bloeizel, of in die schede.

vertoonen, en die gebruikt werden, om
de kleederen een lekkere reuk te geven.
Zy werden ook onder de welriekende O-

lien gemengd, en daar werden Mat-
ten van veelerley zoorten van Pandang
struiken gemaakt.

Men neeft een zoort, die men de rech
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te noemd (zoo pas van ons beschreven)
als mede een bastaard-zoort dienende

een lage,meest om Matten te maken

en ook een wilde zoort, beidezeer goed
tot Matten. De Castoeri- of Muscus-
Pandang is van ’t zelve gebruik, als de
eerste.

De Ceramsche Pandang geeft Vrugten
die den Inlander als Boter weet te ge-
bruiken.

Zommige zoorten gebruikt de Inlan
der , om het deeg van hunne gekapte
Canari, of van hun Bagea , in deszelfs
bladen, tot lange rollen te winden , en
die in ’t vuur hard te braden; hoewel zy
mede tot Matten gebruikt werden, ge-
lyk meer andere zoorten van dien.

Daar zyn ’er, die Vrugten geven, die
men koken, en als een Moes of Kruid
eeten kan

Buiten deze Heesters zyn ’er nog an-
dere , die, schoon zy juist geen fraaye
Bloemen geven, egter ongemeene fraayt
bladen Lebben, die al mede op de Fee-
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 heer-
lykste Planten, die ik kenne, hebbende

een fraay geschilderd, en altyd jeugdis
blad, ver-oonende als een gestadige Olean¬
der-bloeen, gelyk die ook een ongemeen
groot gebruik op de Feesten heeft, byna
ontrent alles, dat men vercieren wil. Me¬

nigten van zoorten zyn ’er hier van, die
ik onmogelyk in 't byzonder beschryven
kan. Ook is 'er een Chineesche, zeer

fraay van bloem en blad; maar de wor-
tel is doodelyk, zynde een Oleander ge-
wasch.

Van dit zelve gebruik is mede de
struik, waar aan men de Dahon Poetri
of de Princesse-bladeren, heeft, die lang
en smal, dog op het groen met een fraaye
gecle verw van allerley schoone gedaan-
te, zoo aardig geteekend zyn, dat zy als
zoo menigen geelen bloem schynen te ver-

toonen. Men heeft 'er tweederley zoor-

ten van. De breed-bladige, en de smal¬
bladige, en zy geeft ook een geele bloem,
als een Anjelier, dog zonder reuk. Men

gebruikt de bladeren der eerste zoort, om
t lyf te wasschen, en om ’t hair een lek-
kere reuk te geven, waarom zy ook wel
by de kleederen gelegt werden.

Van het zelve gebruik op de Feesten,
gelyk de Codiho, en Dahon Poetri zyn
ook de Dahon Parada, of de Klater-goud-
bladen, die zeldzaam van teekening in 't
midden zyn, alwaar men een breede wit-

te vlerk met verscheide uitloopende hoe¬

ken en spitzen van de steel af tot aan ’t
einde des blads ziet, vertoonende niet als

vuur en vlam, dat op de groene grond
van

Heesters
tot cie-

raad
op de

Feesten.

De
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Beri diend om ’t lyf te zuiveren, en te-van dit blad een aardige en een sterke

gen de Water-zucht, gelyk het Gorita-vertooning doet. Men heeft 'er ook
blad tegen de Polypus intestinoruin, zyn-roode lange bloemtjes aan, en wy ver-
de een quaale, die met 'er tyd den buikto ney dit blad, en de bloem, op No.
en alle de inge wanden verteerd.LXXV. Ook noemd men deze struik

Onder deze Sruiken, en Heesters, moetwel Tanggerang. Men mag de Ngassi-
men de Cajoe Nasi Bezar, of ’t Peerl-struik, hier mede wel byvoegen, die van
hout, de Dahon Sangka, de Ceramse, ent zelve gebruik op de Bruiloften, als de
ook de Blind-makende struik, tellen. De¬Codiho, is.
ze werden gebiuikt , 't eerste tegen deDaar zyn ’er weer onder deze Heesters,
Sprouw , Schurft, en Koorizen. Hetdie maar enkel in de Genees-kunde die-
tweede diend tot een Tegen-gift, gelyknen.
ook de Mongkos-wortel, en de Madori-Van die zoorte is de Genda-Roessa, die
struik, die Capoc tot Kussens, uitleverd,heerlyk tegen de Koortze is, als men de
en tot geneezing van alle zweeren, enzieken met die bladeren wascht. Daar is
puisten. Het derde tegen de Buik Laop;een Mannerjen, en een Wyfjen van, en
t vierde werd gebruikt, om Visschenhet laatste werd tot ’t genezen van de
te vergeven, zonder dat het de zelvelammigheid gebruikt.
hinderd.De gemeene Lagondi is een heerlyk pyn-

De Blind-makende-struik is immers zoostillend middel, en het hout van de zwar-
gevaarlyk, als de Strand-boom; dog zyte Lagondi maakt ymand weder jong
doet zoo veel schade niet, om dat zyDit hout is goud weerd, als men ’t nu
minder gevonden werd; maar zoo demaar vinden kon, voornamelyk voor al-
mielk ymand in de oogen komt , diele oude Lieden, die geerne nog eens haar
lyd groot gevaar om blind te werden.tyd herleven zouden.
De schors diend, om zwart te verwen,De Bongkos Coessoe gebruiken de Inlan-
en ’t hout werd, opeen steen gewreven,ders tegen de drooge Lazery, zynde een

tegen deze en gene pynelyke steken ge-zoort van witte vlckken, waar mede zy
bruikt.veel geplaagd zyn. Dus diend ’t Cajoe Geen heerlyker wortel, als de Som ofPanoe Panoe, om de vlekken, die de In-
Ginseng, een Panacea tegen alle quaalen,landers veel op de handen, en elders,
die hier mede veel gebruikt werdhebben, te verdryven.

Onder deze zoort mag men die struik TsjengkeDe Oepas Bidji is heerlyk van werking
wel tellen, die men Tijengke Laoet, of Laoet.tegen de Gal, en het Braken, als me-
de Zee- Kruid: Nagel , noemd , omde tegen ’t Bort , 't Bloed-spuwen ,
dat het eenigzins na een Nagel-boomt-’t Kolyk, en tegen veel andere quaalen
jen gelykt , voor al met zyn blade-van dien aard, in zoo verre, dat de In-
ren , werdende een Boomtien van agtlander dit voor een van hunne grootste
of tien voeten hoog. Het heeft eenalgemeene Genees-middelen houd.
blad, dat voor wat ronder, en dunner,De Roode wortel van’t Eiland Etter,
als een Nage-blad, en bleeker-groen is,is heerlyk tegen de Roode Loop; de Ha-
hebbende de lengte van vyf of zes, en demoeki tegen Slangen-beeten.
breedte van eenen duim Het heeft Vrug-De Cambang Coening-struik, schoon ook
ten als beursjens, veel byeen die de kin-een fraaye geele Bloem gevende, diend
deren tegen hun hoofd in stukken slaan.met haar blad meest om ’t lichaam te

Het hout, met water gewreven , ensmeeren, als mede , om die in te ne-
ingenomen, is goed tegen de buik-pyn,men, en daar door den brand der koort-
en meer andere qualen.zen te verkoelen.

Tegen betooveringen gebruiken zy deTegen schurft gebruiken zy de Dahon
Babaloe Boegis, of Katten-bair.Koerap, de Gendang-Coessoe tot verkoe-

HeestersBuiten dat nu veel van deze Heestersling in hunne Dranken, en Bobori.
tot spyzedus in de Genees-ltunde grooten dienstDe Ekor Koetsjing, of de Katte-staart,
en andere

doen, zoo vind men weer andere, die dendiend met hare wortels, en bloemen, te-
nuttighe-

Inlander tot spyze, of tot kleederen, engen ’t Bloed-spuwen, en tegen de witte den.

ook wel tot eenige andere nuttigheid, die-Lazery, of Melaatsheid. De wilde zoort
nen. Ook geeft hen de Tsjera Mela-is een heerlyk middel tegen de Sprouw ,
Heester een zeer aangename ingepeekeldeAsgang, en de witte Vloed.
Vrugt by hunne spyze, en men kan dieWaar de Djarac-plant of de Wonder-

uit de hand eeten.hoom, zynde een en de zelve met de Ri-
Tot spys der Inlanders diend het Da-cinus, die hier mede valt, tegen diend ,

hon Tijoesjoc Rambot, of 't Hairstekers-kan men in Dioscorides , en andere
blad, dat zy by Visch koken, om er eenKruid kundige, nazien.
rhynsche smaak aan te geven. Ook geeftCajoe Lanaac, of ’t Egels-hout, is heer-
de Roecam, een zoort van Hagedoorn, eenlyk tegen de Buik-pyn.

lek-
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sekkere Vrugt, die zoet is, waar toe zy
meest diend.

De jonge bladeren van Cajoe Aier, met
Visch of Vleesch gekookt, dienen den
Inlander tot een lelcker Moes-kruid, be-

halven dat ook de beziën, en bladeren,

byzonder goed en verkoelende tegen de
Koortzen zyn. Ook is ’t hout bloed-stel-

pend, heerlyk tegen Bloed-vinnen, of
Puisten, en tot het genezen van alle ver-

sche wonden. Deze uitwerkingen heeft
men van ’t Wyfjen ; dog de wortel van
't Mannetjen diend ook om de Saguweer
goed te maken, en de zelve tegen ’t
schielyk zuur werden te bewaren. Des-

zelfs wortels zyn mede zeer goed tegen
alle zweeren en zelfs tegen de Ambon-
sche Pokken, om die te doen voor den

dag komen.
Cajoe Lorat diend hem, om zyn drank

een rynschen smaak te geven, en Loessa
Radja, om zyn drank bitter te maken

behalven dat het ook een heerlyk middel

is tegen alle quaalen.
Het Kaymans-blad diend den Inlander

al mede en voor al de klein-bladige

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
voor cen Moes-kruid , ’t geen zy by
haar Wawo (of die Zee-Wormen, diemen
in April aan de kant of de zoom der Zet

eenige dagen verneemd) gebruiken, er
in een Bamboes koken.

Dus kookt men de raauwe Vrugten
van de Bosch- of de wilde Blimbing by
Visch, om ’er een rynsche smaak aan te
geven. Ook legt men de half rype wel
in de pekel, die dan byna als ingelegde
Vonkommertjes smaken.

Om nu hunne spyzen op te konnen
scheppen, zoo heeft hen God ook bla-

den, verbeeldende als kommen, of kop-
pen, en by hen dat gebruik ook hebben-
de, gegeven. De Inlander gebruikt ze
om hunne Papedo, of Bry, er in te

doen, en noemen die daarom Papedo-bla-
deren

Men heeft 'er drie byzondere zoorten
van.

Hoedanig het blad is, en dat het een
holle kom vertoond, als ook dat de eer-
ste zoort van deze Struiken zomtyds

Vrugten geeft , konnen wy op No
LXXVI zien.

Zommige van deze holle donker-groe-
ne bladen zyn zoo groot, dat zy wel een
lan waters houden , vertoonende :ich
boven aan de struik , die tien of twaalf
voeten hoog is, en de dikte van een mans
been heeft.

Nooit eet de Inlander dezen Bry, of
III. DEEL.
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zy gebruiken deze bladeren tot hunne
kommen; behalven dat zy ook wel tot
andere diensten gebruikt werden, en al
mede veel nuttigheid in de Genees-kun-
de hebben, om ’t water en zweet uit
en af te dryven, en om ymand verlich-
ting tegen ’t Graveel, en alle pyn in de
Nieren, te geven.

De bladeren zyn goed, om ze tot een
Moes-kruid met Calappus-Melk te koken,
hoewel zy ook wel raauw tot Visch, en
Bacassam, gegeten werden.

De derde zoort diend alleen tot cieraad

in de Tuinen, en tot eenige diergelyke
nuttigheden in de Genees-kunde , waar
toe de eerste dienstig is, zynde ook een
heerlyk middel tegen ’t Bloed-wateren.

Dus gaf hen de goedertieren Schep-
per niet alleen spys, drank , en genees-
niddelen , onder deze Heesters, maar
ook Struiken, die bequaam zyn, om ’er
tlecderen van te maken.

De Kattoen-Struik, diend hier toe voor

namelyk, gantsch Indien door, die hier
mede valt, en geen beschryving noodig
heeft, alzoo dat reeds genoeg door ande-
re gedaan, en die in Europa genoeg be-
kend is. Zy valt hier zomtyds tien of
twaalf voet hoog van stam; daar zy an-
der in Azien, in Hindostan, en elders ,
pas twee of drie voet hoog werd, hoe-
danig ik die op Batavia gezien hebbe.
Men ziet ze levendig door de Heer Nieuw-

hof in zyn Gezantschap na Cbina fol. 125.
afgebeeld.

Het is te verwonderen, dat zulk een

kleine Plant zoo grooten overvloed van
Indiaansche Lywaten uitleverd, zynde
deze Wol als t Vlas der Indiaanen, waar
van zy zoo veel fraave, konstige, grove,
en fyne kleeden maken , behalven dat
leze Struik veel nuttigheden in de Ge-
nees-kunde geeft , die echter hier zoo
wel niet bekend zyn, als by de Kruid-
kundigen in Europa.

Dit Gewasch schynd my ook toe de
fraaye Lywaaten der Ouden, die uit Op-
per-Egypten , Arabien, of uit het Roode
Meir quamen, uitgeleverd te hebben.

Dit mogt alleen by de Egyptische Prie-
sters, en Lieden van den eersten Rang, ge-
dragen werden, zynde ’t zelve dat de
Hebreen wo Scheesch noemen , en waar
mede Jozeph Gen. xlI. 42. by zyne ver-
heffing gekleed wierd

Hier van is nog een andere zoort, die
grooter van blad, dan de gemeene Kar-
toen- Stiuik, is, dierende tot 't zelve ge-
bruik, behalven dat de bladeren gekookt,
en gegeten werden

Daar is nog een derde zoort, Duivels-
Kattoen genaamd, om dat de Vrugten de
gedaante van ’t Kattoen hebben; maar
om dat ’er niet (dan, om zoo te spree-
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om hunne Netten zwart te verwen, enken, een geest, die de Inlanders, Han-
tegen 't Zee-water duurzaam, en sterktoe noemen) in is.
te maken.De Baliers gebruiken de bast, om ’er

De Sappan-Struik diend hen mede, omGaren af te maken, leggende die eerst
alles een fraaye roode verw te geven ,eenige tyd in de modder te rotten, waar
waar toe ’t niet alleen door gantsch In-na zy 'er de buitenste huid afschrappen,
diën; maar zelf tot in Europa vervoerden van de bast draaden maken. Ook
werd, behalven dat ’t hen ook diend ,diend de Malowassi-struik den Inlander

om de nagels in al hunne Vaartuigen ’erom ’er Garen af te maken, gelyk de bla-
van te maken, alzoo ’t zeer hard is, enderen van de Kaymans Ananas-struik, om
tegen ’t zout-water stand houd.Garen tot Visch-lynen, en de wortel te-

Eindelyk hebben zy van 't Soeggi-houtgen de Bloed-gang goed is.
niet alleen haar gebruik, om ’er palen enAldus valt 'er op Hoewamohel, en Noes-

staken tot Paggers, en Heiningen rondomsalaoet, mede een bast van zekere Struik,
hunne Tuinen van te maken; maar zyvan welke de Inlanders fraaye kleederen
hebben ook een Heester, Dahon Soedoedie wonderlyk wel na zwart Turks Greyn De

Soedoe genaamd, die ongemeen goed is,gelyken, maken, behalven dat 'er op die Dahon-
Soedoeom ’er heggen van te maken. Wat voorzelve Eilanden, en op Celebes, nog ande-
Soedoe-een Gewasch dit is, kan men op Nere Struiken zyn, Woo, en Mala ge-
Struik.

LXXVIII. zien.naamd , van welke fraaye kleedjens be¬
Daar is nog een andere, Patal Toe¬reid werden.

Daar is ook een Struik Genda Poera lang, of Been-breeker genaamd, van des-

genaamd , die zeer welriekende korlen zelfs zoort, zynde hecrlyk tegen been-
neeft, welk sterk na Muscus rieken, en en¬ breuken, en om die, als men ’er de ge-
kel maar dienen, om de kleederen een wrevene schorsse oplegt, te geneczen.

aangename reuk te geven, alzoo men die Men heeft echter nog een andere S:uik,
die daar toe wel zoo goed, en zeer frisbrand, en de kleederen daar mede be-
van blad is , die ook zeer veel op Ba-rookt.

Zyn nu hunne kleederen vuil gewor- tavia daar toe gebruikt werd.
Men noemd die Carendang, of Carenden, zy hebben ook een schors, die hen De Ca-

een zoort van Zeep geeft, om de zelve 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 ge- er van op No. LXXIX. zeer net ver-
bruikt werd. toonen.

De Dahon Lacca, anders met de naam 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.

ziën, al van ouds her plegen te gebruiken. Onder de Heesters, die op zich zelveDe Liku¬
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 werd, hebbende leden als de wilde Pi-
de Goud-Smids, en andere geven , van nang-hoom, en zich in zes takken verdee-
boedanige zoorten ’er een Lalay genaamd, lende , die vyf of zes vadem lang zyn.
en nog een andere, tot het polysten van 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.
anders toe diend. Wy vertoonen dit blad Wy geven ’er hier een teekening van
op Ne. LXXVII. op Ne. LXXIX.

De Roessoe-schors diend de Vifschers,
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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. Si-
rih Talang. Tsjabe Hoetan, enz. Tali Sirih-Pelo Tsjedangan. De Boenga Ma-
noor. 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 Calap-
pa. 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 Bosch- te Zee-boom groeid, is mede een zoort Boon-
Plant.Touwen zyn. van Bosch-Touw, verspreidende zomtyds

zich zelven zeer wyd uit, en werdende
ven Ehalven de voornoemde op zich ten naasten by wel zoo dik, als de Da-

zelven staande Heesters, die dun- hon Lidab Lidab.
ne, en ook dikke stammen heb- Men plagt van de Boonen, daar aan

Bben, zyn 'er, die maar gewoon 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 bradendraagen.

en eeten die ; ook zyn ’er, die de bla-Onder deze is het dikste , dat ik ken-
ne, de Dahon Lidab Lidab, of het Ton¬ den als een Moes-kruid, of als Spenagie,

stoven.gen-blad, om dat het blad byna als eer

Tong van gedaante is. Dit touw valt 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 zom-
werdende zomtyds wel een dye dik, en mige Boonen zwart, en andere gespik-
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 scha-
van ’t Sesoot gebruikt, om de Saguweer delyk om ze te eeten.
bitter te maken. Men gebruikt de ge- Het Gnemon-Touw, is mede een beer
kookrc bladen tegen de Koorts , en men dik , gevende een Vrugt, diens korls
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. de ranken, die pas een vinger dik zyn,

Het tweede Bosch-Touw, ook een even als ’t voorig beschreven vier-stren-
gig Bobber-Touw-been dik, is de Tali Boehot, of ’t Visch-

korven-Touw, by de Visschers gebruike- De Gnemon Tali, of de Touw-Gremon,
lyk, om hunne Bobbers en Visch-kor¬ een ander touw, valt pas een arm dik-
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. waar van men de binnenste korl geroost

zynde, eet.Daar is nog een tweede zoort van dit
Bobbers-Touw; maar dat altyd uit vier Tali Api, of ’t Vaur-Toucw , is niet
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
touwen der Cora Cora’s, en tot de Trek- der Fuiken, Visch-koryen, als mede van
Netten de Cora Cora-vlerken.

De Plant, waar aan de bekende groo- Dus is 'er nog een biesagtig Touw,
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bruikt, om een lieffelyken geur aan dedat zeer veel tot Sero’s en Fuiken ge-
kleederen te geven , behalven dat menbruikt, en Tali Racoe Sero genaamd werd,
die ook onder andere houten en bloemen,zynde zeer taay, en zoo duurzaam in ’t
en onder ryst en water, mengt, dienen-Zee-water, als Rotang.
de verder tot witte koekjens, daar menMen vind’er onder deze Bosch-Touwen
gewoon is ’t lyf mede te wasschen, omdie een speceryagtige geur van zich ver-
het te verkoelen, en geur 'er aan tespreiden. Van deze zoort is 't Lacca-
geven. Het hout zelfs diend ook totbour, dat donker bruin van verw is, en
verkoeling; maar daar is een bastaard-iet speceryagtigs van zich verspreid. Het
zoort , die men met deze niet vermen-hout deszelts werd tot reukwerk op Ja-
gen moet , alzoo die na deze in geurva verkogt.
niet en gelykt, behalven dat het touwDaar is een andere wilde zoort, Tali-
van de bastaard-zoort ook wel zoo glad,Carbauw, of t Koeyen-Touw, genaamd.
en zoo rond is.die geen geur heeft, en deze naam draagd,

De Juba Bidji is een zoort van Hee-om dat de Koeyen geerne die jonge bla-
sters, waar aan kleine Beziën, of Noot-den ceten. Hier van vlegten de Baliers
jens, groeyen, by onze Kruid-kennerswel Heiningen, en Heggen.
Cucculi Indici genaamd , dienende hierDe Coedrang, een Heester, hebbende
emkelyk, om ’er Visschen, en Vogelenmede doornen als de Limoen-hoom, en bla-
mede te vergeven, en waar mede ook ge-den, die wat na de Citroen-bladen trek
meenelyk de Paradys-l’ogelen meest ge-ken, diend den Amboinees meest om geel
vangen werden. Wy geven een aftecke-en groen te verwen , ’t eerste van zich
ning van deze Plant op No. LXXXII.zelven, en ’t ander by geval, dat de Ver-

Zoo heeft men nog een ander Gewasch,wers in Amboina weten.
Tuba Akar, of de Wortel-Tuba, genaamd,De Camneneng-struik , waar van twee

al mede tot het zelve gebruik met harezoorten zyn, ’t Javaansche, en ’t Ambon¬
gestampte zwarte wortelen dienende, ge-sche , wil met zyn hout wel wat na 't
lyk mede den Tuba Coening, of de GeelePalm-bout gelyken ; dog 't laatste heeft
Tuba, hoewel die ook in de Genees-kun-meer overeerrkomst met Cajoe Lacca, heb
de, als de Rhabarbar, gebruikt werd.bende een stam ontrent een been dik, be¬

Dus heeft men ook een touwagtigestaande uit verscheide srammen by een;
Heester, Gamat genaamd , die van eendog 't Javaansch werd een fraay boomtjen.
zeer goeden dienst is, om ’t uitvallen vanDit hout (voor al ’t kruipende geslagt)
t hair te beletten, hoewel zy ook tegenwerd veel tot Klossen, Stoelen, Kris-
de Milt-ziekte, en meer andere quaalen,hegten, Scheden, alzoo ’t fraay gevlamd
gebruikt werd.is, gebruikt. Ook hebben de bladeren

Onder de Touw-gewasschen geeft devan dit Gewasch haar gebruik in de Ge-
Inlander zeer hoog op van de Soelamoenees-kunde tegen de lammigheid, een
Tali, een Plant, die zeer wel na de wil-korten adem, zware borst, enz.
de Sirib gelykt; dog die krygt nooit zooHet Cajoe Rapat, of het dicht-weer toe-
een dikke stam. Zy is van een algemei-sluitend-hout, is een Kruip-Heester, diens
me nuttigheid, en voor al zeer heerlyktakken ontrent een vinger dik zyn, en
tegen alle gezwellen.uit welke een zekere melk, die zeer kleeft,

Men heeft buiten dien nog meer ge-zoo ras men ’er in kapt, loopen komt
sdagten van de wilde Sirih, waar onder deDeze schorsse werd by deze en gene
Sirib falang geteid werd, hebbende eenlistige Vrouwen gebruikt, om een jonge
streng van een duim dik , dog grooterDochter, die haren Maagdom reeds quyt
van blad , dan ’t voorige. Den Inlandergeraakt is, weer in haar geheel, en in
gebruikr dit hout, als een heilzaam mid-haren voorigen staat te herstellen. De
del tegen hare ingebeelde Tooveryen, enbladen werden ook wel als een Moes¬
betooveringen De bladeren zyn ookkruid, of als Salade, gegeten. Men pryst
goed tegen hoofdpyn ; dog ontrent y-die schors ook tegen de Bloed-loop; dog

zullen zy geenmand, die niets schort,Vrouwen , die ter goeder naam staan,
werking hebben, en niet sterk trekken,hebben deze schors niet geerne, met we-
gelyk zy anders doen.ten van andere in huis, alzoo haar cere,

De wilae lange Peper (een derde zoortschoon zy nog zoo zuiver mogten zyn,
van wilde Boom-Sirih) by den Inlanderby de quaadaardige daar door veel lyden,
Tsjabe Hoetan genaamd, gelykt in bla-en redenen tot quaad-spreken, of ten
den, en Vrugten, wel wat, maar geen-minsten tot gedagten ten quade geven
zins in smaak daar na. Dit is mede eenzoude.
Touw-Heester, een zwaren arm, en zom-Men heeft hier ook een Bosch-Touw,

tyds wel een been, dik, gelykende by-Poelasari genaamd , diens schorsse een
zonder wel na 't Soelamoe Tali, hoewelzeer aangenaame reuk geeft. Zy valt
er in zich zelven nog veel onderscheidwit en zagt, en werd in bondelkens ge-
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Dit dik touw, doorgekapt, diend den
Inlander, in ’t Bosch en van water ont-
zet zynde, meest voor den dorst, alzoo
er zeer veel, en redelyk goed water (im-

mers in tyd van nood) in is.
De schors werd ook gebruikt, om, ge-

kneust en met water gemengd, er de
kleederen in te wasschen, en om aan de
zelve een goeden geur te geven

Wy verroonen een rank deszelfs met
de bladeren op No. LXXXIII.

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 Si-
rib, Lada Andjing, of Honden- Peper, ge-
naamd, dun en pas een grove vinger van

dikte ; dog deze heeft tot nog toe by
den Inlander geen gebruik.

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 ande-
re boomen op. Het heeft een bittere
fchors, en dit is al mede een Oebat So-

wanggi of een middel tegen de betoovering
daar dog den Inlander vol van is.

Wy vertoonen een rank deszelfs op
No. LXXXIV. met hare bloessem, en
Vrugt

Men heeft ’er nog een tweede zoort
van, diens wortels met Pinang tegen't
Kolyk gebruikt werden, zynde ook zeer
goed om slappe en lamagtige knyen, als

men er de gestoote wortels oplegt, te
versterken.

Onder deze Heesters heeft men ’er ook
verscheide , die fraaye bloemen geven
van welke de Pelo Tijedanoan zeer ge-
zogt werd, gelyk zy de Vrouwen ook
diend, om ze in ’t hair te dragen. Zy

elykt wel wat na de witte Syringa, kry-
gende een stam, die wel een arm bene
den dik is , dog die zich ten eersten in
dunner ranken verdeeld , hebbende een
zeer dicht lof, dat wel vier of vyf duim

lang, en ontrent half zoo breed valt, waar
om zy ook zeer veel diend, om over een
wagen te loopen, ten einde men onder
deszelfs lommer zou konnen zitten. De
bloemen hebben wel cenige gedaante na

de Jasmyn-bloem, dog vallen korter van
hals, bestaande uit vyf geelagtige blaad-
jens, en meest na versche ryst riekende

De Manoor-bloem, een van de fraayste
Indiaansche bloemen, groeid mede aan
een houtagtige struik, die ten deele op
staat, en ten deele langs de grond kruipt.
Zy valt aan ranken, die ontrent een vin-
ger dik zyn. De bladeren staan twee en
twee tegen een, spitsagtig voor, en ag-
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ter rond toeloopende, ook zyn zy een
vinger lang, en matig breed.

De bloemen vertoonen zich aan de ui-
terste takjens met hun drien, of ook wel

vyf by een, eerst witte knoppen, zynde
kort van hals, en zeer wel na de geopen-
de Orangie-bloessem gelykende. Zy riekt
byzonder aangenaam, en byna als de e-
vengemelde bloessem ; dog zy gaat na
Zons ondergang (gelyk meer andere bloe-

men; eerst open, blyvende zoo die gant-
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 ze-
ven dubbeld werd, onder de naam van
de Tonkinse Moegri, of Manoor-bloem be¬
schreven, dragende veel trager, als de-
ze, hoewel zy anders in blad , en verw
even eens, en nog wel zoo sterk van
reuk is

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-
steden, en in hare kleederen te strooyen,
om ’er de geur van deze bloem in te bren-
gen, ten welken einde zy gestrengeld
en alle dag verkogt werden, zynde dit
een van de fraayste geschenken , die een
jong Heer aan een jonge Juffer doen kan

Men heeft nu en dan aan deze Struik
steentjes gevonden, die de gedaante van
deze Bloem-knop hadden, en die de In-

landers de Mistica Manoor, of de Manoor-
steen, noemen

De Gambir-bloem is de zelve byna, alsBoeng-

Ceemaede witte Jasmyn-bloem, dienende al me-
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 Hoender-
Stronts-bloem, genaamd, van welke won-
derlyke 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
myn-bloemen gevende, is een heerlyk mid-
del tegen alle schadelyke gegetene Vif-
schen, Krabben, enz. wanneer men de

korls ’er tegen inneemd.
Daar is nog een Bloem, die aan een Boenga

Biroe.Bosch-Touw van de zelve dikte byna, als
de Boenga Manoor; grocid. De Portuge-
zen noemen die Foela Kricqua. De Inlan-

der noemd die eigentlyk Boenga Calinter
sive Flos Clitoridis) en ook wel Boenga
Nasi, of de Ryst-bloem, om dat hy de
gekookte Ryst daar mede verwd. De
bloem is als een hoog-blaauw klokje, dat
van binnen licht geel, en wat gestreept
is. Als men deze met Azyn en water

vryft, zoo kan men ’er eenigzins wit

linnenGg3
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linnen blaauw mede verwen, dog 't ver-
gaat met 'er tyd zeer licht.

De Saga-Heester valt wel zoo dik , en
taay van Touw, als de voorige, dienen-
de de Inlander meest tegen gezwellen, en
andere ongemakken in de keel. De roo-
de korlen of boontjes, werden in’t ge-
wigt van Goud en Zilver gebruikt, waar

van de vier en twintig sof, zoo zy groot

zyn, een en twintig) een Maas, of on-
trent een Hollandsche Drachma, doen ,

van welke ’er tien in een Tayil gaan, die
vier gulden in waarde doet.

Onder de kruipende Gewasschen, teld
men ook het Gatab Gambir-blad dat zich
met lange ranken, even als de Wyngaard.
uitbreid, hebbende tweederley zoorten,
van welke de eene breede , de andere
smalle bladeren heeft.

Het breed-bladige, dat ’t Wyfjen is,
valt ontrent twee duim dik van stam,
verschillende van ’t ander meest in blad,

hebbende ’t eerste veel smalle en langhal-
zige witte bloemen, byna als de Jasmyn.
en ’t laatste zulke Paersche bloemtijens,
dog zonder reuk, daar de breed-bladige
bloemtjens als Caneel-Olie rieken.

De bladeren van de eerste zoort eet
men met Pinang, dienende mede om roo-

de lippen, en een zuivere mond te maken
Zy zyn ook goed tegen de Sprouw. De
tweede zoort diend in’t Bosch alleen tot

dorst lessching , alzoo er veel water in
valt.

Dit is echter een geheele andere Plant,
dan die, van welke de Gatab-Gambir ge
maakt werd.

Men heeft nog een andere diergelyke
Struik, die met zyn takken zich wel
uitbreid, dog gemeenelyk met twee der
zelve, en wel meer, tegen malkanderen

aan staat. De Inianders noemen deze
Dahon Gatah-Gambir Babôeloe, of de rui-
ge Gatab-Gambir-bladen. Zy valt wel
een arm dik, hebbende ’t dikste ’er van
zomtyds van binnen in mede veel water.
Men ziet 'er ook geel en witte bloem-
kens aan, dog zy hebben geen reuk.

Onder de Struiken , die zomtyds op
zich zelven staan, en zomtyds tegen een
Boom oploopen, teld men de Tali Mo¬

réa, of net Aal’s-touw mede. Men heefi
'er een Mannetien en Wyfjen van. Zy
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
dik, en zich zoo van de wortel verhef-
fende.

Het Wysjen valt gladder, dunner en
minder van ranken. Zy geven beide
bloem en Vrugt. Wy vertoonen een af-
teekening van ’t Wyfjen op No. LXXXV.

De bladeren werden by die van Macas¬
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sar by hunnen Visch gekookt, om ’er een
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

Tali Ba¬De Tali Bacompol, of ’t zamen-gerold
compol.Touw, is een zeer verwerde struik, wel

cen arm dik beneden, verdeelende zich
ten eersten in veel ranken. Zy diend den

Inlander voornamelyk tot verkoeling.
Ook kan hy de jonge bladeren eeten; dat

de Koebeesten mede geerne doen, zoo

dat men ’er wel oppassen moet, wil men
die hebben, alzoo zy 'er anders ontrent
komen, en die ten eersten opeeten.

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
zeer verre uit. De Inlander kookc deze

bladeren als Moes, en eet ze, hoedanig
zy de bladeren van de Oeta Mina ,of

Vette Moes-Struik, mede gebruiken;en

ook die van de Oeta Pela, of van de Sa-

jor Baguwala, met Calappus- Melk gekookt. Tali Sasa-
VI.De rali Sasawi, of het Mostaard-Touw

wascht ook aan een voortkruipende struik,
hebbende een stam, een arm dik, die wit
van schors is. Debladeren, die wel zeven

ofacht duim lang, en drie breed zyn, smaa-
ken wat na Mostaart, dienende meest tot

appen tegenSteen-puisten, Bloed-vinnen,
en op allerley wonden, die zy doorgaans
zeer wel genezen. Ook is die wortel
goed, als men van eenige vergiftige Visch
gegeten heeft, of ’er van gesteken is, 't

zy men die uiterlyk, of inwendig gebruikt.De Tapa¬

nawa.De Tapanawa, van welke een groote,
en een kleine zoort is, diend den Inlander

als een bind-touw, om alles vast te ma-
ken, gelyk mede het Boetons Touw, dat De Tall
hier van Boeton gebragt is, en dat wy op Boeton,
No. LXXXVI. met zyne Vrugtiensver-
toonen.

De Paria, of Papari-Laoet, dat is, het DeParia
Zee-Bitter, is een dunne langs de grond Laoet,

voortkruipende Struik, diens jonge bla-
deren raauw gegeten, voor zeer aan-
genaam gehouden werden, alzoo zy een
ziltige bittere smaak hebben. De schors,
cakken, en wortei in water gewreven
verstrekken den Inlander voor goede zeep,
m hun linnen te wasschen.

Onder de slinger-gewasschen teld menDe Sajor
Pepe.ook de Sajor Pépe, hebbende een stam,

intrent twee vingeren dik, waar van een
kleine, en een groote zoort is

Deze verschillen in groote van blade-
ren; dog de bladen van de smal-bladige,
of de kleine zoort, dienen den Amboinees
meest, om ze raauw by hunne Canari,
Zagoe, en Bacassam, te eeten.

Zy zyn in ’t eerst wel wat bitter, doch
daar na zoet. Zy werden ook wel by Visch
gekookt, en zoo gegeten. In
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tegen benaauwtheid voor ’t hert, en te
gen steking deszelfs, ook een heerlyk te-
gen-gift, als men van vergiftige Krab
ben, of andere quade Visch, gegeten heeft
Wy geven een teckening van de kleine
zoort opNo. LXXXVII.

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-

der die by zyn Boontjes, of wel in Ca-
lappus-Melk kookt. De opgekookte bla-

deren zyn ook goed tegen de lammigheid.
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

diend tot spys, smakende byzonder wel
na de Piessang-Vrugt.

De wortels, en schorsse van ’t smal-

bladige, in water gewreven, en ingeno-
nen, zyn zeer goed tegen ’t Kolyk, uit
winden ontstaande, en tegen alle be-
naauwtheid des herten. Ook doenzy
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
werd, om ’er de tanden mede te wryven,
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
toe, om hunne hooge Boomen daar mede
te beklimmen, en om de Coeso Coeso's
(zeker Dier) te vangen. Ook werd de
schors van beide by Pinang gegeten.

Gelyk ’er nu een groote zoort van
Woit is, alzoo leverd 't Ambonsch Bosch
ook een kleine zoort uit, die wel zoo

wel na Klim-op gelykt. Hier van zyn
vierderley zoorten.

De stam van de eerste valt mede een
kleine arm dik. De tweede, is maar een
vinger dik. De derde, (die welriekend
is) heeft een streng van een duim dik ;
en de vierde valt het kleinste. Alle de-
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ze klein-bladige zoorten van Woit leve¬
ren een witte melk uit, die wel bitter.

en brandig in de mond; doch niet scha¬
delyk is. De schors van de takken der
twee eerste zoorten werden in ’t Bosch
als Pinang gebruikt, met Sirih en wat
Ralk, na dat zy wat geklopt zyn, gege
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
ook verscheide zoorten van Braamen
Koene Kekoe genaamd.

Daar is een zoort met kleine bladert-
jens, die met veel stammen recht opgroeid,
doch daar is een breed-bladige zoort, die
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
niet, als de vorige, en bitter van smaak
zyn , hebbende beide, ryp zynde, een
roode verw ; doch de bladen van de breed-
bladige zoort zyn niet bitter; maar wat
t'zamentrekkende.

Deze Vrugt werd van den Inlander noit

maar wel by ons gegeten, echter dienen
zy hunne kinderen, om hen ’t pissen in
’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
yen , is een doornagtige Heester, waar
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
Rooze-boomen, zyn.

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
zwartagtig, en in de zelve vind men
twee, drie, of vier graauwe Klitsji's, of
Knikkers , dienende, om tot het Boont-
jes-spel te gebruiken. Men maakt ook
zeer goede Heggen van deze Struik. De
bladeren in Tuwak gekookt , zyn ook
goed tegen allerley zugt, en voor geel-
zugtige en andere diergelyke menschen.

Een

De Kli-

tsjj struik

DeKoene
Kekoe.



De Gon-
doe¬

struik.

De Kati
Kati

Kitsjl.

De

Gonggay.

De Ro¬

rang-Ca-

lappa.

24° Beschryving der HEESTERS, PLANTEN,
derhalve voet lang, en een groote duimEen grooter zoort van Klitsjj's, geeft
breed. Het Touw zelf is vol bogten,genaamd ,de doornige Struik, Gondoe
en zy werd Rotang Calappa genaamd, omalzoo zyals 't Mannetjen van’t voorige,
dat deszelfs Palmyt tot een Moes-kruiddaar van niet veel verschild. Zy heeft
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. Dezenen hier aan vallen korter, en breeder,
eerste zoort geeft geen nuttigheid , dandan aan de Klitsjr' s-struik, hebbende van
dat hare Palmyt, of Kool, tot spyze diend.

binnen twee korls, grooter als de Kli-
De Zwarte Rotang verschild niet vee15jj5, en langwerpig rond, mede asch-

van de voorige ; maar deszelfs Touw isgraauw, en zommige wat blaauwagtig,
zoo lang en zoo goed niet, als dat van deandere zwartagtig ; doch deze werden
Wiite Rotang.zoo veel tot dit spel niet gebruikt, als de

Om een denkbeeld van deze Rotang-
voorige, om dat zy te groot, en te lang

struik te geven, vertoonen wy van dezezyn. Deze Struik is in de Genees-kunde
zoort een afteekening, nevens de Vrug-van ’t zelve gebruik als de voorige Heester.
ten, op No XC.Men heeft ook een kleine doornagtige

Deze zoort heeft weinig gebruik, om
Struik, Kati Kati Kitsjil genaamd, waar

dat hy zich niet draayen nog behandelenvan een Strand- en een Land-zoort is,
laat. Zy geeft ook Palmyt , doch zoobeide zeer dun van ranken, dienende by-
goed niet, als die van de Rotang Calappa.na nergens anders toe, als om alle die

De Rotang Poctéh, of de Witte Ro-gene, die ’er ontrent komen, met hare
tang, is wel voornamelyk van gebruikhaakjens te plagen, en om al, dat zy
byna tot allerley werk , zoo om allesmaar raaken, in stukken te ryten , zoo
'er van te maken, als om ’er alles medemen niet pal blyft staan , om ’t los te
te binden. Uit ’t midden van deze struikmaken; doch voorde Strand-zoorte, die
komt eigentlyk de Rotang voort, loopen-’t digtste van loof is, kan men zich be¬
de eerst twaalf of vyftien voeten op, enter wagten. Deze dienen in de Ge-
zich daar na in takken verdeelende , die'tnees-kunde, gekookt zynde, tegen
mede een doornige schors hebben, dieGraveel , Steen, en tegen alle pyn der
’er met 'er tyd afvalt, en dan ziet menNieren.
de regte Rotang alleen, onder by de stamDe Gonggay is mede een zoort van de-
wel een arm dik, doch hooger op blyftze doornagtige Heesters, dienende meest
'er de schors aan , loopende tegen deden Alfoerees tot Heggen rondom hare
hoogste Boomen op, en van de eene zelfDorpen.
tot aan de andere, en dat zomtyds welBehalven de voorige doornagtige
honderd voeten, en ook nu en dan zooTouw-Gewasschen, heeft men ook ver-
veel, en meer vademen verre,doorgaansscheide zoorten van Rotang, die gedoornd
twee vingeren dik, aan welk Touw zich

zyn.
geen doornen, dan ontrent den oorspronkIn de eerste rang stellen wy de Rotang
der takken, ontdekken.Calappa, of Calappus-Rotang, waar van

In November draagd deze Struik Vrug-weer wel twee of diederley zoorten zyn.
ten, met een tros van twee ellen langAlle Rotang vertoond een doornagtige

Van deze zoort werden allerley Man-Struik, die wel een weinig na een jong
den, Korven, enz. gevlogten , en raa-eerst uitschietend Zagoe- Bosch gelykt,
men van Stoelen , Ledekanten , Ven-doch die veel korter van takken, en
sters, enz. ook Anker-touwen ’er van ge-op de rug vol lange dunne doornen is,

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 zyn-
met zyn enkele streng, ter dikte van een de, geeft zy ook goed drink-water, be-
duim, 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
men meer aan eene Struik, verdeelende zig te doen groeyen.
daar aan in verscheide leden van twee of Daar is nog een vierde zoort, Rotang
drie voeten, na dat de zoort is. Yder Toeni, dat is, de rechte, of ware Rorang,
lid heeft zyn tak met bladeren, doch genaamd, om dat zy veel taayer, als al-
korter als aan de stam. le de andere, is.

Het grootste zoort van deze Rolang- 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
veel tot Bobber-Touwen (waar in men op

twee- of drie honderd vadem Visch vangt)
gebruikt, behalven dat 'er ook Hand-

Rotangs van gemaakt werden; doch yder
lid is pas een voet lang; maar hier toe
is de Arrakansche Rotang veel beter, die
wel de beste zoorte van Hand-Rotangs

behalven de Javaansche, en Palimbang¬
se, uitleverd, welke laatste pas een pink
of een vinger dik, gelyk ook die van
Djambi vallen. De Vrugten hier van
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-
dere byzondere zoort, veel dunner van
Touw, als de voorige zoorten, wel zoc
handelbaar, en daarom al mede tot alles,

dat men vlegten of binden wil , in groot
gebruik gantsch Indien door, werdende
van Jav na alle Landen vervoerd; doch

zy valt hier mede. Zy diend , om ’er
Matten van te maken, die zeer koel, en
al te koud zyn, om er op te leggen.

Men maakt er ook veel kleine Korf-

jens , Doosjens , en de ronde Scheden
der Inlanders van ; voor al werd deze

Rolang tot Raamender Ledikanten, Ven-

sters, Stoelen, enz. gebruikt, om dat zy
zich zoo gemakkelyk behandelen laat.
Tot Anker-touwen werd die Rotang me-

de, maar geheel, en menigmaal door een
gevlochten, gebezigt, behalven dat zy
ook in de Genees-kunde van den Inlan-

der tegen verscheide dingen, en in't by-
zonder tegen beeten van dolle Honden,
enz. grooten dienst doet, in hoedanigen

engeval zy eerst op koolen gebraden ,
ofdan met gemeene Arck by een kopje

twee ingegeven werd
Onder deze Rotang-Struiken behoord

oolr die, van welke ’t rochte Draake-
bloed komt, Rotang Dyernang genaamd
over welke wy bevorens gesproken heb-
ben, daar wy van het Draaken-bloed heb
ben gehandeld. Zy valt op Sumatra, en
voornamelyk op Djambi, en Palimbang.
Ook op Banjar Massing, als ook op Ma¬
dagascar, Socotora, en meer andere Ge¬
westen.

De Gom, die deze Vrugten bedekt.
is de stoffe waar van men ’t rechte Draa-

ken-bloed maakt, en die tot koeken bereid
Daar is nog een andere zoort Rotang

Tsjavoni, Teen-Rotang, genaamd, die de
geringste van Struik, en de dunste van

Touw is, verschillende in blad eenigzins
van de andere Rotang, waar van men
weer verscheide zoorten heeft.

Zy zyn even eens, als gemeene dun-
ne Willige-teentjens weshalven zy ook
veel voor Paarden- Rotangjes , en tot

III. DEEL.
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Tijambokken, of Zweepen, om de Slaven
er een enkelen slag mede te geven, ge-
bruikt werden. Het Touw van deze
Struik werd pas twintig vadem lang.
Men kan ’er ook veel dingen mede bin-
den ; doch zy is zoo goed ’er niet toe,
als de Javaansche Rotang.

Daar is nog een zoort, Rotang Asam, Rotang
Afam.of de Suure Rotang, genaamd , diens

Vrugten alleen by Visch gekookt wer-
den, om ’er een zuure smaak aan te ge:
ven, zonder dat het Touw gebruikt werd.
Behalven deze rechte zoort van Rotang,
zyn ’er ook eenige bastaard-zoorten.

RotangDe Salac Rotang is 'er een van. Deze
Salac.gelykt met haar struik wel wat na de

Zagoe-struik, of na de eerste zoort van
Roiang. Zy geeft geen streng, maar wel
cakken van elf of twaalf voeten hoog ,
noewel zy elders hooger grocit, zynde
ontrent de wortel mede sterk-gedoornd
ot het einde der takken toe, staande als
styve naalden in reyen boven malkande-
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 ziet uit de wortel een steel groe-
yen, waar aan verscheide Vrugten voort-
komen, tot tien of twaalf'toe, van groot-
te als gemeene Peeren. Wy vertoonen
een afteekening van die Struik, en haar
Vrugt op No. XCII.

De Vrugt heeft cen geruite schaal, van
schilfers, die zich licht verbreken laaten,

hebbende van binnen een zappig, hoewel
hard vleesch, bestaande uit een, twee,
of meer klonten, die geelagtig, en byna
zoo als de sneedjens uit de Oranje-appel
zyn, waar in men ook twee of drie ron-
de korlen, als Snaphaan-kogels, vind.

Om deze lekkere Vrugt, queekt men
dit doornagtig Gewasch alleen aan, die
men gemeenelyk uit de hand eet, hoe-
vel zy in pekel ook ingelegt werden;
doch zy moeten daar niet al te lang in leg-
gen, of zy werden te zout. De Rotten
en Muizen eeten die mede zeer geerne,
en weten die, niet tegenstaande alle die

doornen, gemakkelyk van de Struik te
krygen. Het is een zeer gezonde Vrugt,
die de Mage voor al zeer versterkt.

Daar is ook nog de Rotang Hoetan, dat Rotang
is, Bosch-Rotang-Struik, gelykende niet Hoetan,
na de Rotang, dan met haar Touw, dat
echter niet hout- maar biesagtig en grof
is, een vinger dik, en zeer taay, zonder
eenige doornen, of leden, vol bladeren,
die vervolgens tegens malkanderen staan,
en aan de zelve ziet men in Juli of Au-
gustus, en October, een witte bloessem,
die slap van reuk is, en van welke wei-
nig Vrugten voortkomen, alzoo zy meest
afvallen. De groene takken, in riemen
gesneden, dienen, om alles ’er mede te
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en van dikte als een schryf-pen.binden. De versche gekaauwde blade

Voornamelyk diend dit Gewasch, omren dienen den Amboinees tot Pleisters,
zich over dit Kannetje, en de waschdomom lichte wonden te geneezen. Als men
deszelfs, te verwonderen, en om het alsmet de jonge bladeren ’t hoosd wascht,
iet zeldzaams te bewaaren. De Inlander,doen zy ’t hair sterk groeyen, en ma
zeer bygeloovig, steld vast, dat, zoo zyken de hair-wortels vast.
die Kannetjens afsnyden, en ’t water 'erHet Dabon Gindi, dat is, het Kannet-
uitgieten, het dan zekerlyk sterk rege-jes-Kruid, schynd wel een zoort van de
nen zal. En nogtans stellen zy , dat ditlaatste Rotang te zyn, immers in blade-
water, over ymands hoofd gegoten , de'tren, en in wyze van groeyen ; doch
kragt heeft, om die gene, die hun wa-isheeft geen lange streng, en de stam
ter niet konnen ophouden, daar af te ge-maar een vinger dik , taay en eer bies-
nezen. Beide welke zaaken ik onder dedan houtagtig. Men heeft een witte
dwaasheden van den Amboinees reken.

en een roodc zoort.
De Oedani groeid aan een recht op-Het groeid eerst recht op, doch de

staande boomtie van drie of vier voetenVruchten drukken ’t daar na neder, waar
hoog, krygende daar na ranken, en daarna ’t langs de grond, en zoo tegen de
aan een streng of touw, dat voortloopt,boomen opkruipt.
waar aan de bladeren enkeld, en zonderAan deze Struik komt een zeer zeld-
ordre staan. Deze ranken hebben hierzaam Kannetje (waar na ’t genoemc
doornen, doch op Celebes (van waar 'twerd) vyf of zes duim lang, en ontrent
Gewasch hier gebragt is) niet. Men laattwee vingeren breed, en eenigzins drie-
ze wel over een wagen , of tegen lattenkantig, doch de eene zyde is smaller, als
oploopen.de twee andere. Boven is een mond aan

Men gebruikt de Vrugtjens van deze’t zelve, die agter spits toeloopt, en die
Struik , (zynde als een zoort van Catap-een rooden zoom, en ook een dekzeltjen
pan-Vrugten, en van smaak als de Haze-van diergelyken stor heeft, zynde in de
nooten) tegen de Buik-wormen met eenjonge Kannetjens toe; doch gaande in
zeer goede uitwerking, gevende aan eende volwassene open. Zoo lang dit Kan-
kind twee ofdrie van de zelve nog groennetjen gesloten is, is 't vol zoet helder
in, of anders van de rype vyf, die menwater; doch opengaande, verliest het al-
met wat water wryft en zoo ingeeft.lengskens wel de helft 'er van, hoewel ’t
Andere voegen ’er de bladeren van Poe-by nacht weer aangroeid; doch het dek-
tijoc, en van Sari ldat de Bloem van dezel nu geheel en al ingekrompen zyn-
Nagasari-hoom is,) by, gevende dit inde, (gelyk met 'er tyd geschied) verliest
aan kinderen, die harde opgezwolle bui-Hethet allengskens ook al zyn water.
ken hebben.is van binnen schoon geschilderd met

De jonge bladeren werden wel raauwpurperagtige streepen en vlekken, die
gegeten, gelyk men ook de rype Vrug-men echter meer aan de roode, dan aan
ten doet. Zy geeft ook bloemtjens, diede witte zoort, ziet.
’s morgens wit, ’s middags bleck; maarDit Kannetje is echter de Vrugt van
’s avonds Rooze-rood, en daags 'er aandit Gewasch niet, maar niet anders dan
donker-rood zyn , zoo dat men alle deeen byzonder uitwasch, krygende nog
verwen van deze bloemen byna op ee-byzondere Vrugten aan bloessemtros
nen tyd aan deze Struik ziet. Men heeftsen , die men echter niet, dan in zyn
er ook met dubbele bloemen ; doch diehoogen ouderdom, ziet. De Vrugten

dragen zoo voorspoedig niet.zyn veel in getal, en wel een duim lang,

NEGENDE HOOFDSTUK.

YAn allerley Kruiden. De Piessang-boom. Verscheide zoorten van Piessang-
bVrugten. 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. Ra-
mi. 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.
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Sondal Malam. De Susanna-BloemSajor Mamma. Sasawi Tsjina. Sajor Ajam
Majana. Dahon Poepor. Dahon Ha-Boenga Hharamzadih. De Knoop-bloem.
Wangi Malacka. Dahon Takot Ma-ti Hati. Majana Amaas. Patah Camoedi.

noesia. Tulipa Djavana. Bira Negri. Kaladi. Anappur. Tacca.

murwe witte en egter vaste zoete stoffeVan allerley Kruiden, zoo tot spyze als toi
vind, die een aangenaame geur, en eenandere nuttigheden dienende.
smaak heeft, die wat na rynschagtige

Nnder de Kruiden geven wy gebraden Appelen gelykt, maar nog wel
zoo lekker, en eenigzins na Vygen trek-de eerste plaats aan de Pies-
kende , waarom de Portugeezen de zel-Jang-boom, die wel de naan
ve Figo noemen.van een Boom draagd, maar

Men ziet dezen Boom wel door Nieuw-inderdaad een vooze water-

hof fol. 148. en in de Hortus Malabaricusryke Struik is, die men veel eer onder

de Kruiden, dan onder de Heesters, tel- met de naam van Bala in het I. Deel,
Fig. 12, 13. en 14. verbeeld.len mag

Zulk een Boom heeft wel anderhalfDeze krygt een stam van twaalf of
jaar werk, eer hy rype Vrugten geeft,veertien voeten hoog, en daar by wel de

en hy staat niet boven een groot jaar, ofdikte van een Pinang-boom ; doch is zeer
anderhalf jaar daar na, vergaande dan vanzagt van bast en stoffe, zoo dat men hem
zelf, terwyl 'er weer jonge planten uitzeerlicht in eenen hak door midden kap-
degrond ter zyden opschieten.pen kan, aangezien zyn gladde buiten-

Dit is de Vrugt, die de oude Musz.bast uit verscheide dunne vellen , die o-
na ’t Arabisch, El Mauz, hebben ge-ver malkanderen als henen gelegt, en ge-
noemd, en dit is de Boom, met welkerswonden zyn, en hy verder uit een stam
groote bladeren men wil dat zich Adamdie vol water is, bestaat.

en Eva eerst zouden gedekt hebben; datGeen Boom, heeft zoo grooten blad,
egter veel zwarigheid heeft, om het teals deze , alzoo ’t acht of tien voeten

bewyzen; voor al, zoo ’t waar is (gelyklang, ruim twee voeten breed, ook
veel Geleerden stellen) dat deze Boomzeer dun, glad, en helder groen van bo-
in oude tyden alleen in Indien, en geen-ven , doch beneden wat vaaler is. Zy
zins in Assprien, te vinden was.vertoonen zich alle en in menigte boven

Van hoe veel nuttigheid deze Vrugtmet een grooten bosch by een ; doch ra-
in de huishouding is, is den geenen, dieken, door sterke wind tegen een slaan-

in Indien geweest zyn, bekend. Zy werdde, veel in flarden.

uit de hand met een boteram gege-Zyn Vrugten komen aan een steel, die
ten, in de boter gebakken, tot struivenwel een arm dik is, in een groot getal
gebruikt, en de jonge kinderen werdenvoort, waar mede die steel, krom gebo¬
er half mede opgevoed.gen, nederhangt, hebbende aan ’t einde,

Van deze Vrugt heeft men een tammeals ’t ware, een bruin Ossen-Hart, bestaan-
half wilde, en wilde zoorten.de uit vael dikle bruinc schubben, onder

Onder de eerste teld men de Piessang¬welke zich een rey groene vingers ver-
Tandoc, of de Hoorn-Piessang, om dat zytoond, dat zoo verscheide reizen na mal-

als een groote Hoorn van fatzoen, welkanderen met reyen vingers vervolgd tot
dertien of veertien duim lang , en eendat men einddelyk een ander roodagtig of
arm dik is ; maar van deze zoort ko-purper Hert, dat byna een halve voet of
men maar twee of drie bosschen, ydervier duim lang, en agter aan drie duim
van vyf of zes Piessangs, aan een rank,in de middellyn dik is, ziet, dat met 'er

behalven dat hier aan ook geen Hart, alstyd afgesneden en tot kost gebruikt werd,
aan de andere, komt. Zy werden , al-zoo het niet afvalt.

zoo zy te wrang zyn, niet raauw, maaiDus heeft men aan zoo een steel ver

scheide Piessang-bosschen boven een, yder gebraden, gegeten.
Ook is er een zoort, Piessang Car-van vyftien of zestien en meer Piessangs,

in zoo verre, dat 'er aan de zelve rank houw genaamd , die pas een voet lang
valt ; waar by men de Piessang Gabbadus wel honderd, honderd vyftig, en

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 , geel-
de 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-Pies-
fatzoen; doch, ryp zynde glad, en sang is zoo groot niet, en driekantig.

De Piessang Bolkvanger is zeer dik vangeel van schil is, onder welke men eer
Hh 2 schil,
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schil , roodagtig van merg, en gebra- eenige wilde zoorten, als de Alfoereesche,
den lekker van smaak. 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
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
lyke naam geeft. raauw, en ook gebraden, gegeten.

De Piessang Poetsjoe Paauw gelykt in Daar is nog een wilde zoort, de Aa-
de gedaante wel wat na de Tafel-Piefsang. pen-Piessang genaamd, die zeer klein, een
dog werd, ryp zynde, bruiner, en ook duim twee of drie lang, een vinger dik,
rynscher van smaak. en meest rond is, smakende byna als de

De Piessang Salpicedo valt veel korter, Tafel-Pieflang
en ronder, als de Tafel-Piessang, zynde Ook is ’er nog een ander wilder zoort,
zwart gespikkeld (waar na zy haar naam hebbende Vrugten , die pas een vinger
draagd hoewel men nog een andere zoort lang, zeer hard, en vol korls zyn.
heeft , die rood-gespikkeld is. Zy is 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 don-
dik , van binnen roodagtig, rynsch en kerder groen , en grooter als aan de
wrang van smaak, waarom zy gemeene- tamme Boomen, gevende een Vrugt als
lyk gebraden werd. 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.
daante van de voorige niet veel, maar is Van de bast van dezen Boom maken die
dunner, ronder , zagt, en zoet van van Mangindanao kleederen , van welke
smaak, dienende, gebraden, meest in de zommige als fraaye Armozynen glimmen,
Genees-kunde. en redelyk wel staan. Ook weten zy uit

De Asch-Piessang is kort en dik, pas de schors zakken, ankertouwen, enz. te
een vinger lang, een duim of anderhalf maaken.

breed, graauwagtig van verw, niet heel De Kokin- Struik schynd als een ba¬ De
lekker, of wat plat en laf van smaak. Rolin-staard-zoort van de Piessang te zyn, groe

Behalven welke men nog de Piessang Struik,jende op zyn meest tot de thien voeten.
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. Daar komen mede thien of twaalf Vrug-

De Piessang Canaja Poeteh, of de Wit- ten , 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- Rihud-ten, enz. toe te dekken, alzoo zy sty-
Plant.ze, die mede rynscher van smaak dan de ver zyn, als de Kokin-bladeren. Van de-

Tafel-Piessang valt. Van deze zoort heb ze Ribud (zynde mede een bastaard-zoort
be ik ’er wel twee honderd aan een rank van Piessang) heeft men twee of drie by-
gezien. zondere zoorten, het Roode, het Wit-

De Piessang Tongkat Langit staat regt te , en ’t ruwe of Hairige, hebbende
over eind , daar alle de andere zoorten bladeren van twee voet lang, en zeven
neerhangen. of acht duim breed.

Buiten deze gemeenste en meest be- 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 zou- van de eerste en tweede zoort. Ook die-
de konnen wenschen, en die een van de 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¬ De groote werd anders gemeenelyk De Lan-
halven dat de Boom en Vrugt in de Ge¬ quas.Lanquas genaamd. Het is een Plant

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
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die uit deszelfs speceryagtige wortel op-
schieten.

Daar is nog een kleine zoort van, val-
lende in allen deele kleiner, hoewel zy
anders de voorige gelyk is

Men gebruikt deze speceryagtige wor-
tel, 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 inge-
nomen, goed tegen alle Buik-pyn.

Wy geven een afteekening van de
groote zoort van Lanquas op No. XCIV.

De Lampoejang-plant gelykt zeer wel
na de Lanquas, en voor al de kleine,
hoewel zy in smaak en kragt zeer veel
daar van verschild. Zy heeft mede een
groote, en kleine zoort

Wy vertoonen een afteekening van de
eerste, op No. XCV

De wortel is een weinig kleiner als de
Lanquas-wortel, gelykende zeer wel na
de groote Gember, is speceryagtig van reuk,
en van smaak byna even eens als de zel-

ve

De jonge bladeren van dit Gewasch
dienen tot spys, en werden by Visch ge-
kookt. 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.
ofen meer andere wortels gewreven

gekaauwd, werd zy tegen Buik-pyn,
zelve daar op sprouwende, gebruikt.

Deze wortel, voor al de lleine zoort

heeft een eigenschap, om een wond van
’t spatten-vergift, jaren na dat zy gene-
zen is, weer levendig te maken, en op
nieuw daar pyn te verwekken. De raau-
we kleine Lampoejang-korls met zopge-
wreven, en ingenomen versterken de

Maage, dienende verder, als de groote,
tegen Buik-pyn.

Wat Cardamom is, weten de meeste
menschen nu al, en voornamelyk de Krui-
den-kenners. Het is een Gewasch van
struik zeer wel na de Lampoejang , doch

van bladeren beter na de Lanquas gely-
kende, gevende in ’t derde jaar Vrugten,
te weten, de kleine ronde Cardamom, die
lieffelyker dan de driekantige Ceylonse,
ook beter als de langwerpige Javaansche is.
Men eet deze Vrugt veel by Pinang, om
een lieffelyken adem te hebben.

De Bangle is een Gewasch, dat zeer
wel na de groote Gember gelykt, hoewe
’t in allen deele grooter is, ook in smaak,
verwe, en reuk veel daar van ver
schild. Het groeid vier en meer voe-
ten hoog, en de wortel zelfs gelykt zeer
wel na de Curcuma, en groeid in dikte
als de Lanquas

Men rekend deze wortel onder de Me¬
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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 Win-
den, Kolyk, en meer andere qualen, ge-
bruikt. Van deze Struik, en meer an-

dere van deze zoorten, werd een heerly-
ke Olie getrolken, die tegen veel quaa-
len zeer goed is. Daar is nog een by-
zonder Malakse zoort, diens schalen van
de Vrugten dienen om de kleederen en ’t
hair te wasschen, en om ’er een sterke

geur aan te geven
De Gember is mede een struik en wor-

tel, die hier groeid, zoo de groote, als
de kleine zoort. Deszelfs struik gelykt
zeer wel na die van de Bangle.

Men ziet deze Plant door de Hecr
Nieuwhof fol. 120., afgebeeld.

De groote zoort heeft weer twee zoor-
ten, de Witte, of de Roode.

Zy werd hier gebruikt om Aisjaar te
maken, daar zy, groen zynde, by ge-
daan, gelyk zy ook, om eetens-lust te
verwekken, gebruikt werd. Ook werd

zy zeer veel geconfyt, en ook wel versch
tegen een verssymde en verkoude Maage
ingenomen.

Deze is by de Inlandze Genees-kundi-
ge Vrouwen en Mannen van een zeer
groot gebruik.

Daar is nogeen zoort van kleine Gem-
ier, de Halia Padi genaamd, van welke
wy op No. XCVI een aftcekeninggeven

Deze gebruikt men nooit in de spyze
om dat zy veel te heet van smaak is; doch
werd meest in allerley Inlandsche Dran-

ken gemengt, en tegen veel quaalen ge-
geven , wekkende de kragten van alle
andere genees-middelen byzonder wel op

De Koening, anders ook wel Curcuma,
en by de Kruid-kenners Crocus Indicus,
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 al-
lerley zoppen en saucen (voor al in de
Kerri’s) en ook veel in de Genees-kunde

gebruikt, byzonder tegen een verstopte
Lever, Korten adem, Geel-zugt, en hon-
derd andere quaalen. Ook bestryken de
Inlanders nu en dan haar geheel lichaam
hier mede, om by heete dagen zich te
verkoelen. Ook wryven zy 'er de Tsjam-
pacca en Manoor-bloem wel onder, om die

tegen Koortzen, een heete Lever, en
diergelyke ziekte, te gebruiken, noemen-
de deze zalve dan Bobori; hoewel zy ha-
re Bobori’s ook wel van andere welrie-
kende Zaaden, Wortels, en Bladeren,
maaken.

Zerumbed , by den Inlander Tammon Zerum-
ge- bed.Hh 3

Gembet.
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cus Odoratus, en Schenantham, of Ara- thum, ofgenaamd, is een Plant, die als een zoort

Ceree.bisch Hoy, genaamd, verschillende van ’tof ten minsten een geslagt met de Koe-
Arabische meest daar in, dat dit Ambon-ning, of Curcuma is, verschillende zeer
sche minder steelen geeft, en zeer zeldenweinig in gedaante van de zelve.
Bloemen te voorschyn brengt, gelyk hetMen heeft 'er wel zes of zeven zoor-
ook zoo speceryagtig niet is.ten af, hebbende alle meest haar gebruik

Het is een digte struik, vol smalle bla-in de Genees-kunde, hoewel ook eenige
deren, als ’t lang en dun Sny-gras, driczoorten in de spyze gebruikt werden.
of vier voeten lang, en een vinger breedDe Tsjongkor (die men qualyk Contsjor

Men kookt deze bladeren by Vischnoemd) heeft een Struik byna als de Gem-
men gebruikt die ook om klein Bier teber, en Koening-struik. Zy is laag, heb¬
kooken, verstrekkende daar in voor Hop;bende korter, zappiger, en dikker bla-
maar voor al dienen de zelve, om ’er eenden, als de Curcuma, wel vier duim lang,
heerlyke Olie uit te trekken , die zeertwee breed, en in de lengte gestreept.
goed tegen ’t Kolyk is, als men ’er ze-De jonge bladeren dienen tot Moes¬
ven of acht druppels in wat dubbele A-kruid. De wortel is wat scherper van
nys van inneemd; doch dan moet menfmaak als de Koening-Wortel. Zy werd
zich wagten, om koude vogten te drin-veel in de Genees-kunde van den Inlan-
ken. Ook is zy zeer goed, op de zel-der gebruikt, voornamelyk tegens Ko¬
ve wyze met wat Keulsche Jenever tegenlyk, knaauwende die versche wortel met
’t Graveel ingenomen.wat Nooten-Muscaat, en sprouwende die

De Taccari, of de Gladiolus Odoratus. De Gla-op den Buik, ook is dit zap, laauw in de
diolu-hier mede groejende, is 'er een zoort vanooren gegoten, goed tegens zweerende
Odora-Waar van wy een afteekening op No

ooren. tus, ofXCVII. vertoonen. Men gebruikt deDe Gandasoeli is een byzoort van de Taccari.
wortels van deze Plant, in kleine stukjensLanquas; doch niet speceryagtig, wer-
gesneden, met andere welriekende din-dende meest om hare welriekende geel-
gen, om uit een mengeling van veel wel-agrige Bloem geagt, die men tot cieraad
riekende Kruiden een Reukwerk te ma-mede agter de ooren, en in ’t hair ge
ken, om tot ’t berooken van kleederenbruikt, hebbende een sterken reuk, die
en tot deze en gene Olien, daar men eeneen gantsch vertrek vervuld.
lekkere geur aan geven wil, te gebruiken.Zoo een Vryster deze Bloem aan een

De Plant van 't Zuiker-Riet valt hierVryer zend, zoo verwyt zy hem heime Zuiker
mede. Men heeft ’er een Witte, een Rietlyk thoewel hy 't wel verstaat) dat hy on-
Roode, en een Witte doch Groen-ge-standvastig, een ongestadige, en een borst
streepte zoorte, waar van de eerste deis, die geduurig een andere Minnares
langste , en de laatste de kortste ledenzoekt, en die derhalven maar agter bly-
heeft.ven kan.

Van de zelve zal ik niets meer zeggen,Dahen Tesbeh , dat is, de Tesbeh- of
alzoo die Plant genoeg bekend is. MenBid-snoer-bladen, zweemen wel wat na die
ziet ze zeer net door de Hr. Nieuwhofvan de Gandesoeli of Curcuma, en be¬
fol. 129., en door meer andere, afgebeeld.hooren mede onder de zoort van Lanquas,

SajorNa de voornoemde Plant van 't Zuiof Galanga, werdende mede meest gezogt
Troeboe¬ker-Riet gelykt de Sajor Troeboe, of deom hare Bloemen , die men de Roode

Kuyt-Moes-Plant, zeer wel, ontrentachtGandasoeli, of Roode Lanquas noemd. Ook

of tien voeten hoog, aan steelen , diedienen de half rype korls tot Tesbeh's, dat
rond, styf, ook in leden verdeeld, on-is, Pater-Nosters, of Bid-snoeren van de
trent een hand breed, en een duim dikze en gene Arabiers, en Mobbammedaa
zyn. De Hollanders kooken deze Kuyt,nen.

hebbende de gedaante van Visch-Kuyt,De Deringo, of Acorus, anders ook
met een Hoen of ander Vleesch, dat danCalmus genaamd, doch geenzins een met
zeer wel, of byna als Artisjokken smaakt.de Calamus Aromaticus, valt hier mede.

Hier valt een zoort van Koorn, of Salee.zynde een lange kruipende Wortel, die
Graan, Salee genaamd, dat zeer veel gepas een vinger dik is.
lykenis na de Lachryma Jobi, die in Ita¬Deze heeft veel gebruik in de Inland-
lien valt, heeft; doch ’t laatste valt watsche Dranken, die men de Kraam-vrou
hard, en dit gemakkelyker en zagter totwen ingeeft, ook tegen de gezwolle
spyze. Het groeid aan een Plant van zesMilt, Teering, Hoofd-pyn, Kolyk (met
voeten hoog, met een streng, een vingerLampoejang, Sirib, Pinang, en Bangh.
dik, zynde lang van leden, die wel eengeknaauwd, en ’t lyf ’er mede besproeid)
voet konnen haalenen tegen alle ingebeelde betoovering van

Men heeft veel moeite, om dit Koorn.den Inlander wonderlyk van werking.
zynde een zoort van Gierst, te schillen;Hier valt een Plant, by den Inlander

doch geweekt , zagt gestampt, en metCeree, doch van de Kruid-kundige, Jun
Mells
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die in de Papoewasche Eilanden valt.Melk gekookt, geeft het een zeer goedt

Het blad en Zaad van deze Plant werdBry, byna als de Rystenbry, hoewel de
gantsch Indien door gebruikt, om ’t hertkorls harder blyven, en zoo licht niet
van alle bekommering en zorg te ontla-willen breeken.
sten, en ’t zelve te verheugen ; de droo-De Battari-plant verschild niet veel
ge bladen werden onder de Tabak medevan de voorige, zynde by de onzen als
gerookt. Ook zyn 'er de Hottentots dolSorgum, of Sorg-Zaad, zeer wel bekend.
na, gelyk wy op zyn tyd en plaats, daarLy hebben beide bladeren, als 't Zui-
wy van hen handelen, dit ook zullen aan-ker-riet , doch de Battari is hooger van
merken. Men kan van de bast ook Ga-steel, wel tien of elf voeten hoog, en
ren spinnen; doch daar toe werd het byeen duim dik.

den Inlander niet gebruikt.Zommige Inlanders kooken ’er een

Men heefr nog een by zoorte, die 'erzoort van Bry van; doch hier in Amhon
zeer naby komt, waar van men een tam-is ’t van zoo veel gebruik niet, als we
me en een wilde ontdckt, zynde ook Plan-by de Bengalers.
ten, welkers bast al mede tot ’t spinnenRyst groeid hier mede op Boero; maar
van Garen diend, waar toe het tamme invalt 'er in geen grooten overvloed, hoe-

Cbina gebruikt, en toebereid werd, datwel zy (buiten de Zagoe) het algemeen
men zomtyds ook van de bast van ’t wil-Brood van Indien is, werdfende ook by
de doet, ’t geen echter zoo goe- niet, alsveel Hollanders op hunne Tafels, voor al

eerste, is.by Visch en Soppen, gebruikt, schoon
Ook is ’er nog een byzondere zoorte.men hier van de Suratze Tarw anders

by den Inlander Rami genaamd, dat er-ongemeen schoon en wit Brood hecft
gentlyk Vlas betckend; maar ’t geen vanMen noemd deze Ryst Padi, als zy nog
de voorige zoorten nog al iets verschild,in de bolster is ; waar van men hier ver-
dienende den Inlander, om van de stee-scheide zoorten vind. Het water van
len hunne Netten te maken. De Ma-de Ryst, Candji genaamd, werd in tyden
ussaaren mengen ’t zap’er van mede on-van ziekte zeer gezond bevonden , en
der hun Spatten-vergift, ’t geen een dol-daarom den zieken veel geordonneerd.

lemans-pyn veroorzaakt.Van dit Graan werden door den Inlander

De Cassomba struik, diens roode Bloe¬hier en elders verscheide zoorten van
men den Verwers diend, om die schooneDranken, als Brom, Sakki, en Samsoe
Rooze-verw en de Appelbloesemi-kleurgemaakt.
te geven, valt hier mede, zynde een struik,Onder alle deze zoorten van Ryst werd
die pas drie voeten hoog groeid, hoewelde Bras-Poeloet, of de Pocloet-Rysft, zyn-
zy op andere Plaatzen wel een voet ofde cen vette, kleefagtige zoort) voor de
twee hooger valt.beste gehouden ; ook werd zy veel tot

De Bloem heeft haar gebruik ook in’t maken van Brom verbezigd.
de Genees-kunde, dienende, met MedeMen heeft hier ook Milie, die anders
ingenomen, tegen de verstopte Lever, enTurkze Tarw, doch hier Djagon genaamd,
tegen de Geel-zucht. Het zap is ooken alleen gebruikt werd, om ’er een Bry
goed, om , met Limoen-zop gemengd ,van te maken, of om die gebraden uit
de Maand-stonden te doen voortkomen.de hand te eeten; hoewel zy in haar zel

Alle schoonclichte en hoog-roode Ver-ven een slegt voedzel geeft, en zeer be
wen werden met deze Bloem gemaakt,zwaard.

hoedanig men die ook begeerd te heb-Het Kruid Widjin, by de Kruid-ken-
den ; doch de konst, om deze Verw uitners Sesamum genaamd, valt hier mede
de zelve te trekken, is een geheim, datgroeyende aan een stam , die vyf of zes
hier yder een niet bekend, en daar veelvoeten hoog is. Daar is een Witte, en
moeite aan vast is.Swarte zoort; doch de laatste valt hier

Men heeft hier mede de Indigo-plant,meest. Het Zaad ’er van diend, om er
dienende , om alles blaauw te verwenOlie uit te perssen, hoewel ’t in de Ge-
en reeds zoo bekend, dat het niet noo-nees-kunde nog andere diensten doet.

dig is, dat wy daar iets byvoegen.Men heeft hier ook Hennip, by den
Over eenige jaaren quam hiereen Vaan-Inlander Gindji (doch eigentlyk Kindji)

drig, die zich op ’t planten van Indigogenaamd. Daar is een Mannetyen, en een
verstond, den welken een stuk Lands opWyfjen van.
de Hitoesche kuft op Tommel gegevenHet Mannetjen schiet met een rechte
wierd; alwaar ik zyne Plantagie van ditstam redelyk hoog op , gelyk ookt
Gewasch gezien heb; doch geloove sal-Wyfjen wel tien voet hoog ryst.
zoo by ’er nog na myn vertrek bleef, enWy geven op No XCVIIL. een af
eindelyk vertrokken is) dat deze aanlegteckening van 't Mannetjen, en No
tot niet geloopen is, hoewel ik schooneXCIX. van ’t Wyfyen , en vertoonen
Indigo ’er van gezien heb-by de Letter A. nog een andere zoort,
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genaamd, onder welke de Japansche deHet blad van deze Plant diend alleen
beste is. Men heeft ’er meer van dezeom ’er deze Verw uit te trekken. Zy
zoorte, doch die dienen al mede tot sleg-is zeer wel in de Hortus Malabaricus in t
te Moes-kruiden.I. Deel Fig. 54. onder de naam van An¬

Onder de Struiken is hiermede de Fok-neri verbeeld.
De Fokkiki Fokki-struik, groeyende in de gedaanteHier groeid ook Tabak; doch zy valt
Fokki.van een Boomtjen , dat drie voet hoogzoo goed niet, als de West-Indische, die-

werd, weinig en krom van takken, waarnende alleen tot gebruik ivan den Inlan-

aan Vrugten als kleine Konkommers komen.der, en in’t geheel voorgeen Nederlanders.
Men heeft ’er mede verscheide zoortenEen voornaam Gewasch is de Ananas-
Witte, Roode, enz. van, welke de Roodestruik, waar aan een van de beste en zap-

zoort Vrugten van vier of vyf duim langpigste Indiaansche Vrugten wascht, die
geeft, dienende den Inlander, na dat zyik kenne. Wy zouden die konnen ver-
gekookt is, tot een slegte laffe spyze; hoe¬toonen, doch doen het niet, om dat
wel ons volk die met wyn en zuiker nog alhet al door de Hr Niewhof fol. 148. en

ook door de Hr. van Rhede in de Hortus lekker te weet stooven. Behalven de tomi-

me zoorten, zyn ’er ook nog eenige wilde.Malabaricus Part. II. fol. 148. als ook
De Duiter, of Dutroa-siraik, valt hierdoor de Hr. Commelyn in ’t I. Deel van

mede. Wy verroonen de Roode zoortde Hortus Medicus Amstelodamensis cap. atroaI
Dutter.van dit Gewasch, met deszelfs Vrugt.LVII. fol. 109. zeer wel gedaan is. Waar

op No. C., en de andere ziet men nu enuit men klaar genoeg ’t uiterlyk fatzoen
van de Vrugt, en ook van de Struik, dan wel by de Apothekers , en Wondhec-

lers in potten op de vensters staan.daar zy aan groeid, zien kan.
Na dat men de buiten-schubben van Daar is een Witte, Zwarte, en Roo-

de rype Vrugt 'er af gedaan heeft, de zoort, van welke de eerste de gemeen-
blyft de Vrugt nog van groote als een ste, en de grootste van struik en blade-
klein Casuwaris-ey , waar van men dan ren is.

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 ee-
men 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- Tijjli.
of vier sneden, of schyven ’er van gege- ten van, een groote Roode, een kleine
ten; hoewel ik my geweld doen moest, Roode, en de kleine Geele , die yder
om ’er uit te scheiden. Het is een zeer weer hare onder-zoorten hebben.
verhittende Vrugt, en die Bloed-vinnen, Deze groote of Roode Vrugt(die
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 ge-
niet 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 roode fraaye Bloem uitleverd , BoengeBoenga

versche, tamme en wilde zoorten heeft, is VactoeWactoe Kitsjil, of de kleine Tyd-bloem ge-
Kisjll.by den Inlander, en voor al ook by de naamd, om dat zy mede tegen den avond

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
de de bladeren en steelen tot dit Moes, een fraaye Plant, die hier mede als een Lacca
en men maakt van de tamme ook wel een klein boomtje, ter hoogte van twee voe- Kitsjil.
zoort van Salade. De wilde, schoon be- ten groeid. Men heeft ’er een Roode,
ter van smaak, dan de tamme, werd wei- Purpre, en Witte zoort van.
nig gebruikt, om dat zy wat doornag- De twee eerste zoorten geven fraaye
tig is. roode Bloemen, en de laatste witte, om

Daar is een zoort, die men Bajang Ca- welke zy meest aangequeekt werden. Men
poeceti noemd, gevende een schoone groo- kan met dit blad het zelve doen, ’t geen
te roode Bloem, anders de Amaranthus men met de Alcanna doet, hebbende daar-

en-boven
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en boven een groot gebruik in de Genees-
kunde tot het genezen van wonden. De
rype Vrugten aangetast, en wat t'zamen-
gedrukt, springen ymand in de hand, by-
na als ’t kruidje, Indjapara, of Roer my
niet

De Seroene-plant, hier uit Cbina ge-
bragt, heeft mede twee zoorten, de Gee-
le en de Witte, van welke de laatste we
twee groote voeten , en de andere maar
anderhalve voet hoog groeid, hebbende
een reuk, als de Camillen, en gevende
een Bloem , die in groote en gedaante
van de Gouds-bloem niet veel verschild-

om welke zy voornamelyk in potten, en

in de Tuinen, en voor al van de Chinee-

zen, aangequeekt werd, die ereen groo-
te eere in stellen, om de grootste Bloe-
men van die zoort te vertoonen, dat zy

tedoor zekere konst al vry vast weten

weeg te brengen, en die zoo groot als
een Dukaton, daar zy anders maar half

200 groot is, te maken. Ook hebben de

Chineezen in haar Land hiernog een vier-

de zoort van, die graauwe, en graauw-
agtige Bloemen geeft.

De Chincesche Baroe, of Tintel-struik
is een by-zoort van de Seroene; doch geeft
geen Bloemen.

De Soelassi-Struik, een zoort van Ba-

silicum, heeft daar ’t zelve gebruik, ge-
lyk by ons de Dragon, zynde van een en
de zelve smaak.

Men heeft een tamme, en een wilde

zoort; die al weder onder-zoorten heb-
ben.

Wy vertoonen de kleine tamme zoort

op No. Cl., die even eens als Bruin-bei-
lig, of Mentha, smaakt.

Het diend tot toekruid op Salade, en
werd ook by Visch en vleesch gekookt.
doch daar is een zwarte zoort, die alleen

in de Genees-kunde , tegen de quade
Lucht, Buik-pyn, Winden, enz. ge¬
bruikt werd.

De wilde Soelassi eet men raauw mei
Bacassam, en ook met Boboto.

De Comangi is mede een zoort van Soe-

lassi, die gelyk de kleine Soelasst (zynde
even eens als onze Bruin-heilig) als toe-

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
Het Miga-Miga-kruid legt de Inlan-

der (die veel van een goede reuk houd
geerne by zyn kleederen; en de wortels,
by Vleesch of Hoenderen gekookt, heb-
ben de de smaak van Pieterceli.

De Djintan Soa , een zoort van Ja¬
III. DEEL.
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vaansche Comyn, of Kerwei, valt hier
mede, dienende in deze en gene spyzen
om ’er een lekkere geur aan te geven.
Het werd ook nu en dan in Brood, be-
halven dat het in de Genees-kunde tegen
Winden, Buik-pyn, enz. gebruikt werd.

De Lidab Boaja, of Kaymans-Tong
zynde een zoort van de Indische Aloe
Plant, is een laage struik, diens zap haar

gebruik meest in de Genees-kunde tegen
een benaauwde Borst heeft. Het zap
met Kalk gemengd, geeft een heerlyke
tras, om iets te metzelen.

De Struik Tsjakar-Bebec, of de Enden-
poot heeft een groot gebruik in de Ge
nees-kunde , zynde zeer verkoelende.
De bladen zyn een goed middel tegen
Hoofd-pyn, en ’t zap gedronken, is zeer

verquikkende , en goed tegen de heetc
Koortzen.

Wy vertoonen deze Struik, met haar

Bloem, op No. CII.
Onder de Moes-kruiden heeft men

hier mede een Gewasch, Dahon Asan
Kitsjil, of t klein Suur-blad genaamd
dienende den Inlander, om een rynsche
smaak in hare saucen over Visch te ge-
ven, behalven dat het zap ook goed is
om zuiver tand-vleesch te maken, en ,

met water gemengd, helderd dat ’t ge-
zicht op-

Wy vertoonen een zoort van deze Da-

hon Asam op No. CIII. met hare fraaye
bloemtjens.

De Kering Keringan, of 't Ratel-kruid,
is een Struik, diens Bloemen, Zaaden,
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
gekookt , voor al van ’t breed-bladige
alzoo ’er verscheide zoorten van zyn

dryft de Ambonsche pokken uit. De Schors
werd ook wel tot Garen van Netten ge-
bruikt. En de Wortel van ’t groote
stremd het Bloed-spuwen.

De Sajor Mamma (waar van verschei-

de zoorten, als de Witte, en Roode

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

die hier valt, als de Chineesche. De laat-
ste is een schoone breede plant, hebben-
de bladeren, wel een voet lang, en een

hand breed, voor rond, en agter smal.
waar aan een steel komt met geele Bloe-
men en Zaaden. De bladen werden ge-
kookt, en als Kool gegeten.

Het

Lidah

Boaja.

Tsjakar-
Bebec.

Dahon

Asam

Kitsjll.

Kering
Keringan.

Sajor

Mamma.

Sasawi

Tsjina.



Sajor

Ajam.

Sondal
Malam.

De Su-

fanna¬

bloem.

Boenga

Hharam-
Zadah.

De
Knoop
bloem.

Majana

Dahon

Poepor¬

Dahon

250 Beschryving der HEESTERS, PLANTEN,
wasch, Dahon Hati Hati, dat is, 't Her- Hati Ha-Het Hoender-Moeskruid, zynde een laag
ten blad, genaamd, om dat het zeer wel ti.Kruid , van tweederley zoort, diend ,
na een hert van een mensch gelykt.

met Calappus-Melk gekookt, al mede tot
De Vrouwen bestryken daar mede huneen Moes; en de bladeren, op gekneus-

hair, en kleederen, onder het wasschen.de en gebrokene beenen der Hoenderen
om die een goede geur te geven. Deen van andere Vogelen gewreven, ge-
bladeren verstrekken ook voor toekruid.nezen de zelve ten eersten.
Het zap is een middel van verkoeling te-De Sondal-Malam-struik is een en de
gen de Koorts, ook tegen de vallendezelve met die, de welke in Halien, en in
ziekte, amborstigheid, en meer andereHolland de fraaye en welriekende Tube
quaalenroozen geeft.

MajanaDe Majana Amaas, of de Goude MaDe Maleyers noemen deze Bloem de
Amaasjana, valt hier mede, gevende een bladNacht-Hoer, om dat zy hier te Lande

dat aan de boven-kant ontrent de randentegen den avond opengaat, en by nacht
in de oude bladeren goud-geel, doch inhet lieffelykste riekt.
de jonge Citroen-verwig is, hebbendeDeze valt hier mede, en de Chinezen,
in ’t midden een breede bloed-roode ofuit welker Land die eerst op Batavia ge-
bruinagtige vlck, als of ’er eenig geron-bragt is, weten die met Visch-water zeer
nen bloed, met eenige stippels aan devrugtbaar te maken, en byzonder voort
kanten, op lag, om welke zeldzaamete zetten.
teekening alleen dit gewasch aangequeektDe Bloem riekt zeer sterk, is wit van
werd, zonder dat men tot nog toe weet,verw en een van de geagtste in Indien
waar voor dit goed isdienende tot cieraad der jonge Juffers,

De Patab-Camoedi, of t Gebroken Patah Ca-en tot een reukwerk op hare bedden, en
moedi.Roer, is een Gewasch, dat den Inlanderin hare kleederen. Zy valt echter in In

al mede tot Moes-kruid gebruikt, hoe-dien zoo groot niet, als in Italien.
wel zy 't ook wel raauw tot Bacassam enOnder een van de fraaye Bloemen werd
Visch eeten. Het heeft veel gebruik inook de Susanna-Bloem gerekend, zynde
de Genees-kunde, tot verklaring van ’twit en van groote byna als een Narcissus
gezicht, tot uitdryving der AmbonscheZy is zeer zeldzaam, en werd alleen daar-
pokken, en tot wegneming van andereom gezogt.
ongemakken. De wortels , met dieDe Boenga Hharam-Zadah, of de Ba-
van wilde Lontar gewreven , en inge-staard-bloem, is mede hier te vinden.
nomen, zyn heerlyk tegen de Buik- enZy is vuurrood van verwe; doch wat
Roode-loop, gelyk die ook, met Arakaan de lichte kant; maar zonder reuk.
ingenomen, tegen ’t Graveel goed zyn.Wy vertoonen deze Plant met har

WangiDe Wangi Malacka is een Kruid, datbloemtjens op No. CIV.
Malacca,zich met veel lange en ronde ranken hierZy is van de Stad Manilba hier geko-

en daar omslingerd. De bladeren van ditmen, waarom zy ook wel de Manilba-
Gewasch dienen mede totgekooltsche Anemia genaamd werd; hoewel zy
Moes. Ook is de Inlander wel gewoondaar van nog veel verschild.

die in ’t bad tegen de lammigheid te ge-De Knoop-bloem-struik leverd een pur-
bruiken.per bloemtje als een snaphaan-kogel uit,

Het Dahon Takot Manoesia, of 't Kruid Dahondat van veel gebruik op de Bruilofter
orje dat bang voor de menschen is , anders Inis tot kranssen, en krankers, om dat het
Manoe-djapara, of 't Herba sentiens genaamdzyne verw lang houd. De bladeren
sia.

heeft men hier ook; doch 't werd meestwerden tot een Moes-kruid, met andere
tot bygeloove van den Inlander gebruikt,gemengd, gebruikt.
zynde van zoo sterken werking , zocDe Majana-struik, zynde een roode,
zommige voorgeven , dat zy door diten witte Heester, geeft een wortel, die
Kruid maken konnen,dat alle Vrouwen,ongemeen goed tegen de Buik-loop, en
die zy maar begeeren, hen moeten na-andere buik-quaalen, is. De bladeren
volgen. Immers zy gelooven dat; dochzyn heerlyk tegen doof heid der ooren en

tegen gezwellen. Het zap van de wit- ik, en meer met my, niet.
TulipaOp Java valt een fraaye Tulp, die hierte, met wat azyn ingenomen, geeft een

Javana.mede overgebracht is ; doch hier zoozeer goed middel tegen de wormen.
wel niet, als daar, tierende. De bloemDe Dahon Poepor, of Poepor-bladeren
is rood en wit gevlamd, en verder van(anders ook wel Dillem genaamd) dienen

gedaante als onze fraayste Tulpen.den Inlander om met de zelve zynlyf, of

Wy vertoonen een afteekening 'er vanzyn kleederen te wasschen, om ’er een
Op No. CV.goede reuk van te krygen. Ook werden

De bloem diend enkel maar tot cie-de drooge bladeren wel in de kleederen
raad in de Tuinen, hebbende de wortel,gestrooid, en tegens Buik-pyn gebruikt.
en Gewasch, zoo lang ’t nog geen bloemEn van dat zelve gebruik is het Ge-

geeft,
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geeft, veel overeenkomst met de Ambon-
sche Spat-wortel. Men ziet zomtyds dat
twee bloemdragende steelen uit eene bol
voortkomen, en ook opschieten, die wel

even dik, doch niet even hoog grocyen,

waar van de laatste gemeenelyk eerst
bloeid.

Van ’t Gewasch Bira-Negri genaamd

zynde een zoort van Arum) heeft men
hier vier of vyf zoo tamme als wilde zoor¬
ten, die van den Inlander (voor al twee
odrie tamme zoorten) tot een Kool-moes

gebruikt werden.
Deze steelen, voor al van de zwarte

zoort, met afch gewreven, en een koorts-

zige op de huid gesnieerd , geven een
onfeilbaar merkteeken van de Capialoe-
koorts. Want indien de lyder, of zie-
ke, geen jeukte daar lvan voeld , zoo
heeft hy die zekerlyk.

De vilde Bira werd by den Inlander
niet tot kost; maar de bladeren werden,
om de Cassomba of Rooze-verwe te ma¬
ken, gebruikt.

Behalven deze is ’er nog een zoort van
Water- Bira, en nog een kleine Bira, die

hier zeer weinig bekend, en daarom by-

na van geen gebruik is ; doch de laatste
zoort houd men voor onkruid.

De Kaladi-Struik, waar van verschei-

denderley en wel zeven of acht zoorten
zyn, leverd een wortel uit, die gezui-
verd, en gebraden, of gekookt, van den
Inlander gegeter werd, gelyk meer an-
dere ; doch zy kroppen wat. Het blad van
deze Struik is rond, groot, van binnen
schoon groen,en zoo glad, dat een drop-

pel water zich als zilver daar in verroond.
Zy dienen den Inlander voor Servetten.

Wy vertoonen de Kaladi-plant op No
CVI.

a
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Het is mede een zoort van Arum, ge-
lyk ook de Dahon Cassisi, of de Priester-
bladen , die een zoort van Moes-kruid
voor de Moorsche Paapen uitleverd.

Men heeft ook een Gewasch, by den Anappur.
Amboinecs Anappur genaamd, waar van

'tdrie zoorten bekend zyn , ’t roode,
witte, en het zwarte. Men gebruikt de

wortel van de witte Anappur, om ’er
Garnaalen mede te vangen, en de jonge
bladen van ’t zwarte gebruikt men, ge-
braden, tegen zekere klooven onder de
voeten, waar mede de Inlander veel ge-
queld is.

De Tacca-Stronk (die wy op Ne CVII. Tacca.
vertoonen) geeft een wortel, die den In-

lander al mede een zoort van Brood uit-

everd. Wy vertoonen deze wortel op
de zelve No. by de letter A. en B. nog
wel zoo klaar, als de voorige.

Men maakt van de zelve, geschraapt
zynde, een zoort van Meel, dat men
byna op de zelve wyze, als 't Zagoe-Meel,
bereid; doch dat hier zoo veel niet, als
in Banda, gebruikt werd.

Men heeft ’er ook een wilde zoort van,
waar op wel Padde-stoelen groeyen , die

men al mede als de voorige, tot spyze
gebruikt, om er een zoort van Brood
van te maken, gelyk ook met de Strand-

en Berg-Jacca gedaan werd ; doch meer
in andere Eilanden, die buiten zyn, dan
n deze Gewesten, die tot de Landvoog-

dy van Amboina behooren-
Wy zyn van oordeel, dat wy hier de voor-

naamste Heesters, en Struik-Gewasschen,
tot deze zoorte behoorende, opgenoemd,
en ’t gene noodig was, daar van aange-
haald hebben, weshalven wy nu tot een
andere zoort zullen overgaan.

Ii 2 BE
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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. Ca-
joe 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. Da-
hon Tsjinta. Dahon Sipat. Dahon Gatal Besaar. Dahon Benang. Dahon Boen-
go. 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. Roe-
toe 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
tegen Boomen oploopen, en brand ; ’t geen men anders ten eersten
zich 'er omssingeren , alzoo ontdekt, als 'er Kalk te veel is, en dan
heeft men ook Kruiden, die moet men nog wat Sirih daar by nemen.

Boha Si-dat doen. Van de Sirib-Vrugten heeft men een rih.Van deze zoort is de Lange Peper, by gemeene, en ook een welriekende zoort,den Inlander Tijabe genaamd, en by an- welke laatste meest gezogt werd. Beide
deren met de naam van Cubebe bekend. deze zoorten zyn heeter in de mond, alsVan wat kragt, en werking, deze zoort ’t Sirib-blad; hoewel de welriekende Si-
van Peper zy, is genoeg uit de Kruid- rib-Vrugt zeer lekker om te eeten is.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, heb-
diens blad men alleen, en een andere, wel¬ ben ook verscheide gebruiken in de In-
kers 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'za- van de eerste den Inlander diend, om ze
mentrekkende; doch als men op een blad by Aal te kooken, en de ssymerigheid
of op de Vrugt wat Kalk in een behoor- aan die Visch (dien zy 't vel niet wetenlyke mate doet (dat yder na zyn mond af te trekken) te benemen; en de laat-
weet te bereiden) werd die t'zamentrek- ste, als een genees-middel tegen Koort-
kende kragt ten eersten gematigd, en te zen, en heete Kolyken, die uit de Gal

haren oorspronk hebben.
Tot
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en daar tegen op, en ook wel over eeni- ten vanTot deze zoort behoord mede dege-
ge wagens, gelinten, en latten, loopen. Boonen.meene Oebi-Plant , van welke wy of

Van die zoorte is de Botor-struik, geven-No. CVIII. een aftcekening geeven.
de zeer goede Boontjes, die men metMen heeft wel vyf of zes zoorten van
Vleesch, enz. kooken kan.Oebi’s, of Wortelen, die gegeten, en

De Chineesche Boontjes, of de Cacaraals een algemeene kost van den Inlander
Parang (gelykende na een houw-mesgebruikt werden.
gevende mede een goede spyze; by wel-Daar is een zoort van Oebi’'s met vin-

ke men de Undis, en de gemeene Caca-gers, die wy op No. CIX. vertoonen,
ra wel voegen mag; doch deze boonendie zy de Vinger-Oebi noemen.
vallen zoo lekker niet, als wel de onze,Daar is nog een zoort, die zy de Slan-

of andere Indiaansche zoorten, en voorgen-Oebi noemen, om dat die wortels als
al als de witte Cacara, die weinig van deSlangen zich vertoonen, en zoo groeyen.
Turkze boonen in smaak verschild. DeBuiten deze heeft men nog verscheide

Jule, of zwarte Cacara, werd zoo lichtandere zoorten, als 't Oebi Tahon Tahon,
niet gebruikt, om dat zy ymand duize-Aboeho, (die , gelyk ook de volgende
lig maakt, hoewel zy anders , wel uit-Vrugten draagd) en Oebi Elam, alle wel-

ke een groot deel van des Inlanders spy- geperscht, zeer wel smaakt. Behalven
ze uitmaken, gelyk ’er verscheide van welke gemelde men nog verscheide an-

dere zoorten van groote en kleine boonendeze zoorten van Oebi's door de Neder

heeft, den Inlander tot spyze dienende,landsche Juffers by de Thee-bak gevoegd.
en die een iegelyk op zyne wyze toebe¬en gegeten werden, hoewel ’t een voed
reid; waar onder de Kadelee , de Catsjangzel is, dat sterk kropt, daar het den In

Djintan of Comyn-boontjes, de Strand- enlander (die daar vry wat voor is) om be
Zee-boonen, de Hairige en Jeukerige (wel-mind, alzoo zy den buik geerne vol heb-
ke laatste alleen dienen , om ’er ymandben, meer voor ’t eeten, dan voor den

een poets mede te speelen) al mede ge-drank zynde.
teld werden, als meest alle onder dezeCombili is mede een zoort van worte-
zoorten behoorendelen , den Inlander tot spyze dienende

De Camolenga, een zoort van Cawoer- Camo-waar van drie byzondere zoorten bekend

de, diend den Inlander al mede tot spy- lenga.zyn, de gemeene, de roode, en de lang-
ze, zoo met hare jonge Vrugten , diewerpige. Deze wortels zyn vogriger
gekookt, als met hare jonge bladerenals de Oebi's.

die onder andere Moes-kruiden gemengdDit zyn alle tamme wortelen , behal-

werden. Ook heeft men van deze Vrugtven welke ’er ook nog veel wilde zyn,
een zeer goede Consiture , ’t zy dat zyals de Ahey (daar mede verscheide zoor-
geheel geconfyt, of dat 'er Marmeladeten van zyn, hoewel van weinig gebruik
van gemaakt werd.Ondo, die mede tot spys diend , schoon

De Calabassa-Plant, mede een Cawoer¬men om haar jeukend zap moeite heeft. Calabasa.
de-zoort, geeft wel geen spys; doch deom die te bereiden, Oebi Gorita, dienen-
gedroogde groote Vrugten dienen dende meest om ze te confyten, en meer an-
Inlander, om ’er water in te bergen, al-dere.

zoo zy wel drie of vier kannen houden,De Batatta-wortel (anders Oebi Castel¬
en zeer licht om te vervoeren zyn , be-la genaamd) geeft een goede spys, niet
halven dat men, zoo zy al breeken,eralleen aan den Inlander; maar ook aan

niet veel aan verliest.veel gemeene Hollanders.
een De Labo is een zoort van Vrugten, als Labo,Men heeft van deze wortel nog

onze Pompoen, dienende den Inlanderen,byzondere zoort de Borst- Batatta ge

en den gemeenen man onder de Hollan-naamd, om dat zy wel na een Borst ge-

ders, al mede tot spys, diens jonge bla-lykt, dienende aan deze en gene Baliers,
deren tot een zoort van Moes-kruid ge-doch aan geen Amboineezen, tot spys
bruikt werden.De Dahon Sabran geeft een wortel, als

Een van de aangenaamste Vrugten is Deeen Aard-noot, en deze werd veel by de
Water-de Water-Meloen, zynde als een grooteThee-bak gebruikt. 't Gewasch slingerd
Hheten.Pompoen, zeer zagt van merg , dat vozich niet om andere Gewasschen; maar

zwarte of roode korlen is, als mede zeerkruipt voort langs de grond.
verkoelende , en gezond. Men heeftDiergelyken zoort van Aard-nooten ge
ronde en ook langwerpige ; van welkeven ook de Japansche Boonen voor de
laatste ik vry groote gezien heb in In-Thee-bak.

diën ; doch zy konnen by die van deDe Ingomas-wortelen vallen hier mede;
Caap de Goede Hoop niet haasen, daar ikerdoch geven een zeer slecht voedzel, sma¬
van twee, en twee en een halve voet langkende byna als vooze Knollen.
heb gezien. Het iscen van de aangenaamOnder deze Gewassen heeft men ook
ste Vrugten, die men op de na-tafel zetverscheide zoorten van Boonen, die hier

Me113
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de tweede de kleine Tamatti genaamd.

enMen heeft hier ook Meloenen; doch
Wy geven derhalven een afteekeningzy vallen ssegt, en watcragtig van smaak.

van de eerste zoort op No. CXIL. en anMaar de Konkommers , hier vallende,
de tweede op No. CXIII.zyn beter, waar van twee zoorten zyn,

De Plant is wel een stinkend Gewasch;gevende in deze warme Landen een aan-
doch de Vrugten van beide zoorten die-genaame spyze tot Salade, in zoo verre,
nen egter den Inlander, met zop gekookt,dat de Indiaansche Genees-Heeren die
tot kost. Zy werden ook wel tot eenzelf ook aan lieden, die de Koorts heb-

Salade gebruikt.ben, niet verbieden ; behalven dat zy
De Gandola, waar van een witte, en Gandola.ook wel met Vleesch gekookt, en raauw

cen roode zoort is, is een zoort van Beet,ook wel ingepekeld, of ingesulten, en
waar van de Inlander ook een zekertot Atsjaar gemaakt werden.
Moes-kruid maakt, mengende die blade-De Cbineesche Petola-Vrugt (zoo na ze¬
ren onder andere Kruiden; doch de roo-kere geschilderde zyde kleedjes genaamd)
de werd voor de beste gehouden.diend den Inlander al mede tot een dage-

SajorDe Sajor Cancong leverd een goedelyks eeten, zynde een Gewasch, ten
Cancong.Spenagie voor den Amboinees uit.deele na een Konkommer, ten deele na

Onder de slinger-kruiden, hier vallen-Boengaeen Cawoerde hoewel meest na ’t eerste.
Tali.de, is mede de Boenga Tali, in Europagelykende. De jonge bladeren dienen

met de naam van Flos Cardinalis bekend.ook tot een Moes, en hebben haar ge-
Dit Gewasch diend meest, om van debruik in de Boboto's , een zekere zoort
bladeren alles fraais van dieren , beelden,van Indiaansch eeten, by ons onder de
en allerley gedaanten, in de Tuinen teAmbonsche verscheidene spyzen beschre-
maken.ven.

Het geeft ook een enkele bloem aanVan deze Petola's zyn verscheide zoor-
een steel, lang van hals, kleiner, als deten, als de Slangen-Petola, de Bengaal-
Jasmyn-bloem, zynde die hals appelbloes-sche, de Bosch- of wilde Petola, alle
sem ; doch de bloem bloed-rood, eenig-welke den Inlander op deze of gene wy-
zins met wat purper gemengd, en ver-ze al mede tot een Inlandsch kostje, of
toonende een heldere glans, behalven dattot een Moes-kruid, weet te bereiden,
zy ook zoo zagt, als Fluweel is, zyndeen zich daar mede te vermaken.
het jammer, dat 'er geen reuk by zooDe Papari-plant diend hem met hare

een schoone bloem is. Deze, ’s morgensgedroogde ranken en bladeren als Hop,
opengegaan zynde met Zons opgang,om die, ontrent een hand vol, met wat

duurd tot wat na de middag, en gaatwater en zuiker te kooken , gevende de

dan weer toe, zonder ooit weer open tebitterheid ’er aan, waar van men een re-

gaan.delyk goed gemeen Bier heeft, ’t geen
De Baliers maken van de bladeren vanmen, de bottel van anderhalve kan, voor

deze struik mede een rynsch Moes.een dubbeltje koopen kan.
De Sajor Songga, of t Voet-Angels-Wy vertoonen deze struik op No. CX. Sajor

Songga.kruid, is al mede een van des Inlanderszo als zy op Choromandel valt. Daar is
Moes-kruiden, dienende meest voor zeerook een wilde zoort van.
geringe en arme menschen, en ’t werdDe Sajor Poppija is mede een zoort van
ook wel by Schild-padden-Vleesch in Bam¬Papari, maar aan de wilde kant, en veel
boezen gekookt.grooter van blad , hoewel eenigzins na

Papari riekende. Men heeft 'er twee zoor- Het diend ook in de Genees-kunde by-
ten van, de ronde, en de langwerpige. zonder, om ’er Zalven, en Pleisters van

te maken, die men tegen zweeren en ge-De jonge bladeren van de eerste zoort
werden tot een Moes gebruikt, en zom¬ zwellen kan gebruiken. De wortels, in

water gekookt, en gedronken, zyn zeertyds ook die van de laatste; doch van de
Amboineezen niet; maar wel van Baliers, goed tegen de witte Vloed, ’t Graveel,
Macassaaren en andere volken, hier woo- vergiftige Visch-stecken, en Krabben-
nende. vergift, als men van de zelve gegeten

Wy vertoonen een afteekening van de- heeft , doch de bloemen, by ’t Kruid
struik op No. CXI. gekookt, zyn niet goed, alzoo zy ymand20
De Tamatti-struik, diens Vrugten men ten eersten los-lyvig maaken

Poma Amoris noemd , valt hier mede. De Haylale, waar van men een roode, Haylale.
Zy is in Holland by de Artzen reeds ge- witte, en ook eene kleine blaauwe zoort
noeg bekend; doch hier vallen 'er twee heeft, is een Slinger-kruid, dat met veel

ranken en bogten, die al vry taay, enzoorten van, waar van de eerste met de
bekende in Holland overeenkomt; doch glad zyn, langs de grond loopt, hebben-

de aan ’t einde van een rank een grootde tweede, kleiner en gladder van blad
blad, ook groeid aan die ranken, aan ee-zynde, kend men by de onze in Europa
nige steelen, uit ’t midden dezer blade-nog niet. De eerste werd de groote,

ren
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ren voortschietende , een groote witte
slappe bloem , (te weten aan de witte)
als een zoort van klokjens , van welke
wy op No. CXIV. en van de kleine zoort
No. CXV. een afteekening vertoonen.

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 wor-
tels ’er van door de verkoelende kragt
vast te zetten. Zy dienen ook tegen
zweerende borsten. De kleine Haylale-
bladen zyn des Inlanders Zeep, om lin-
nen , enz. mede te wasschen. Ook heeft
zy een fraaye blaauwe kelk-bloem.

De Dahon Biessol, of Bloedvinnen-blad,
waar van twee zoorten zyn , is een Ge-
wasch, dat de Inlander al mede (voor al

't Wyfjen), zomtyds raauw, en zomtyds
gekookt, tot spyze gebruikt. Ook diend
hem ’t blad, met wat Coening of Curcu-
ma gewreven, om ’t op Puisten, Bloed-
vinnen, en andere zweeren, te leggen,

alzoo zy die gezwellen ten eersten ryp
maken. Het diend ook tegen schurft
en meer andere quaalen.

De Dahon Catam Catam, of t Krab-
ben-blad geeft een klokagtigelicht-purpe-
re bloem; en schoon men de bladeren tot

spys ongezond bevind, zoo hebben zy
egter hare nuttigheid tegen verscheide
ongemakken, zynde zeer goed tegen zee
re voeten, zweeren, zweerende borsten,
gelyk de Zaad-korls, met Pinang ge-
kaauwd, en ’t zap ’er van ingezwolgen,

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 ge-
zwellen van.

Het wild Cajoe Tijina, een doornig
Gewasch , diend nergens toe, als tot
Tandestokers, de jonge steelen, en eeni-
ge bladeren werden tot Moes-kruid
met andere gemengd. Daar zyn ver-
scheide zoorten van.

Onder de doornige Gewasschen, die
zich ergens omwinden , heeft men ’er
een, Tali Coepang, dat is Dubbeltjes-Touw,
of Dahon Pitis , het Penning-blad, ge-
naamd, zynde een zoort van wilde Oebi
waar van twee zoorten zyn, ’t Wyfjen,
dat Vrugten, als Dubbeltjens, en 't Man-
netjen, dat bloemen draagd.

Het is van weinig gebruik, om zyn
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jcukend zap, dan dat men de dunne rys-
ens nog wel gebruikt, om ’t een of 't
ander mede te binden , dat egter al

voorzichtig, om van ’t zap niet geraakt
te werden, geschieden moet.

Tali Ba¬isTali Baboenyi, of het Krakend Touw ,
boenji-een Gewasch, hier mede vallende, dat

den Inlander tegen alle zweeren en Bloed-
vinnen diend, om de zelve te doen ryp
werden, als mede om gebrookene en ge-
quetste beenen te geneezen.

De Paspassan-struik, gelykende wel Paspassan
wat na de Witie Bryonia, of Vitis Alba:
geeft aan den Inlander met hare bladeren,
en dunne ranken, een zoet Moes. Ook
werden de Vrugten gegeten. De ge-
droogde wortel is zeer goed tegen de
zwarte kinder-pokjens, als men die brand,
en, tot een poeder gemaakt zynde, in-
neemd. De bladeren verkoelen ook by-

zonder, zynde den koortzigen zeer goed,
om den brand uit te trekken.

DahonHet Dahon Capialoe , waar van een
Capialoe.witte, en een roodc zoort is, diend zom-

mige volkeren, hier woonende, tot Moes-
kruid met zyne jonge bladeren. Men
gebruikt ze, om hare verkoelende kragt
tegen de dolle koortze, Capialoe genaamd,
om datze die galagtige en heete vogten,
die deze koorts verwekt, na zich trekken.

Indien de zieke, met het zap van de

bladeren en steelen van deze Plant bestre-

ken , geen jeukte op de borst, armen ,
vols, enz. voeld, heeft hy zekerlyk de
Capialoe, en, jeukte voelende, dan heeft
hy die niet.

De Zabib Hoetan, zynde een zoort LaLijk.

Hoetan.van een wilde Wyngaard , is een woeste

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 Bi-

nasa.wortel, werd, om ergens bleynen te doen
trekken, en in de plaats van een Spaan-
sche Vliege by den Inlander gebruikt,
waar mede de wortel al vry wat overeen-

komt. Men gebruikt de zelve, in schy-
ven gesneden, mede tegen Hoofd-pyn.

De groote Voorvechters onder d'Am-
boineezen dragen de roode gevlamde bloem
agter hunne ooren, doende die ook in de
Saguweer , die zy drinken, om dat zy
zich inbeelden, dat hun dapperheid daar
door merkelyk toeneemen zal,

Het kruid Pancaga, of anders het Pancaga
Peerdevoetje genaamd , diend met zyn
bladeren ten deele tot raauwe spyze, en
ten deele ook tot geneezing van zeere

voeten, zynde in ’t gemeen een zeer
goed wond-kruid. Het zap ’er van is
ook goed tegen Buik-pyn, zweerende

ooren
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geten , hebbende eenigzins een ziltigeooren, en tegen vergiftige kost, die men
smaak, die niet onaangenaam is.gegeten heeft. Het Kruid, in Saguweer Wy vertoonen hier van twee zoorten,

gekookt, is goed tegen ’t Graveel
Op Ne.het groot- en klein-bladige,Dahon Asam, of 't Suur blad, diend

CXVIII. ; de eerste zoort by de letterden Inlander, en Hollander, tot een aan-
A. , en de tweede, by de letter B.genaamc Salade , hoewel de eerste dit DahonDe Dahon Pitis Besar, of Groote Pen-meest by haar Visch kooken , om een Pitis Be¬ning-bladen (dus na ’t fatzoen van ’t bladzuure sauce te hebben, hebbende byna sar enz.
genaamd, gelyk mede de kleine Penning-by hen ’t zelve gebruik, als de Suuring
bladen) werden zeer heilzaam tegen alleby ons. Dit is geheel iets anders, als 't
vergiftige Visschen-steeken geoordeeld,geen wy op No. CXIII. vertoonen.
voor al, zoomendeszelfszap’er opdruipt,Men gebruikt deze bladen ook, om
alzoo het sterk verkoeld, en het vergiftde Cassomba-verw, en andere diergelyke
’er allengskens uittrekt; doch men moette maken. Andere mengen dit zap met
dit eenige reizen aan een doen, eer dedat van zuure Limoenen, en dan diend
pyn zal overgaan. Men gebruikt dehet, om blaauw te verwen, of om Ge-
tweede zoort ook tegen de Sprouwweer schoon en blaauw in ’t oog te ma¬

ge-De Boba of Pok-bladeren zyn zoo Dahonken.
Boba.naamd, om dat zy, met haar afziedzel,Het Dabon Goecoeran, of ’t Rasp-blad,

gedronken, den Amboinees byzonder die-diend den Amboinees met zyn bitter zap
nen , om die zoort van polken uit tetegens Kolyk, de Buik-wormen, en
dryven.Koorts. De gedroogde bladeren werden

Deze drie laatste Gewasschen, of Melk-by de Hollanders hier, even als Papari,
touwen, komen nietuit de grond; maarom ’er bier van te kooken , en om dat
gemeenelyk uit de ruige schors van eeni-als een bittere Hop-smaak te geven, ge-
ge dikke Boomen, of ook wel uit eenigbruikt. Doch 't is zoo goed niet als de
hout, dat al sterk aan ’t verrotten is,Papari in bier, alzoo ’t veel eer zwaar-
voort.hoofdig maakt, en koppig bier geeft.

Het Gorita, of Pompoen-Touw (dus naTali Go¬Caranassi, waar van een groote en een

zyn Pompoenagtige Vrugten genaamd)rita.kleine zoort is, werd tegen alle zweeren,
werd by den Inlander tegen zekere be-

gezwellen, en tegen een ongemak, den
toovering of jeukte, ’t gantsche lichaamomloop genaamd, zynde kleine puistjens
over loopende, even als of veel Mierenaan de beenen, die zeer jeuken, in kor-
hem beeten, en die eindelyk met gaac-ten tyd sterk voortloopen, en eindelyk
jens opbreekt , gebruikt. Deze quaaleen leelyke zweer en opening maken,
houd den Inlander vast voor een zoortgebruikt. Ook doet het tegen de ge-
van betoovering, om van welke af temeene Coerap of Omloop, by andere de
raken , zy hun lyf met deze bladerenWolf genaamd, grooten dienst.
wryven.De Timon Tikos, of de Muizen-Kon¬

De Poelo Rhunsche wortel (die een kleinAkarkommer-struik, waar van een roode en een
Poelodonker purper bloemtjen, gemeenelykgroene zoort is, geeft kleine Vrugten
Rhun.twee by een , geeft, maar op ’t Eilanddie als Konkommers smaken, waar van de

Rhun, in Banda valt, is een heerlyk mid-tweede zoort wel door de kinderen ge-
del tegen alle verstopping, buik-pyn, engeten werd. Het zap is goed tegen de
krimping in de darmen, als mede tegen al-Sprouw, en tot opheldering van ’t ge-
le koortzen, die op geen vasten tyd komen.zicht.

De bladeren van de Mats-Oedang, ofDaar zyn ook eenige Touwen, die melk
’t Garnaals-oog, zyn zeer goed, om ee-van zich geven. Onder deze is mede de Mata
nige gezwellen te doen ryp werden , enSoessoewela, die zeer wel na de Kroon van Oedang.
om de zelve te zuiveren. Zy werdenAriadne (zeker gesternte) met hare zes of
ook wel met Bacassam, en met Vischzeven witagtige bloemen byeen, gelykt.
gekookt, gevende een rynsche smaakDe Sajor Macau (eigentlyk Macao) is
’er aan.mede een melkgevend Touw, en een

De Sambong-struik heeft een Touwby-zoort van de Soessoewela, gevende me-
wel een kleine arm dik ; doch hetis Sam-de diergelyke bloemtjens, en daar na ook
meer gras- dan houtagtig. De Ba- bong.Vrugten, die, jong zynde, gegeten wer
liers gebruiken deszelfs blad, om ’t hareden, doch de oude niet, om dat die als
Koebeesten in de heete tyd tegeven. Ookeen zoort van Capoe geven. De jonge

geneest het zap, alleen ingegeven , debladeren werden ook wel raauw gegeten-
quynende Koeyen.Deze Sajor Macao-struik met hare

Het hert van deze Plant, met PinangVrugt, vertoonen wy op No. CXVI.
en kalk gekaauwd, maakt swarte tanden,Het Dahon Carpo of ’t Krakend blad,
dat by zommige Inlanders een groot cie-werd van den Inlander by Bacassam, en
raad is.Atsjaar raauw, en ook wel by Salade ge¬

Rambor
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Rambot Poetri, of 't Princessen-hair,

een Gewasch zonder wortel, en bladeren

op andere ruigte en Heesters voortko-
mende en werd by de Maleyers, Javaa¬
nen, Terniataanen, enz. gebruikt om ha-
re Vaartuigen te calefaten, te pekken,
en te beslryken, dat zy egtermaar by ge-
brck van beter stoffe doen, zynde de Da-

mar Selan (een Hars bevorens beschreven

of de Djarac-Olie , anders de gemeene
stoffe, die zy ’er toe gebruiken.

Van allerley wilde Kruiden door mal-
kanderen.

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

zullen voorkomen, opnoemen.
Onder deze told men de Teckey zyn-

de zelrere zoort van cyperus of wilde Ga¬
liga, die weer verscheide onder-zoorten
heeft, wordende by de Javaanen, Ba-

liers, enz. onder hunne Zalven , en Bo

bori's, veel gebruil't.
Zeter Gras Tabalissa, als mede Rom¬

pot Carlan, Rompot Maraja, Rompot Soe¬

bat, Coesso, Coesso, Ronpot Coeda, Ta¬
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-
den daar al mede onder gerekend, zynde
le te -aamen byzondere zoorten van
Gras, en Lang-sny-Gras, of van eenig
Rietagtig-Gras, die by den Inlander in

hunne Genees-kunde mede deze en gene
nuttigheden geven.

De wilde Salee, diens korls tot Brase-

letten gesnoerd werden , Sajor Boeloe, zoo
de groote, als de kleine, is ermede onder,
werdende nu en dan ook tot spys gebruikt,
nevens nog twce of dric andere zoorten ’er
van, het Kruis-Gras, dat ook verscheide
zoorten heeft, de Dahon Mata-Panas, of 't
blad tegens quade en betooverde oogen, dat
anders 't Honds-oor genaamd werd, waar
van mede eenige zoorten zyn, en dat een
groot middel is tegen betoovering, die
met de oogen geschied. Dagon Ingat of
het Kruid der geheugenis, dat men ymand
zend, als men hen ergens om wil doen
denken. Lire, of Oebar Sowanggi een
zeker Kruid tegen toovery dienende, en
waar van meer zoorten zyn, het wilde
Riarer-Goud-blad , ’t Verkens-kruid , de
Soffo Moetiara, de Sajor Oedang, of 't
Garneeli kruid, zyn alle te zamen wel
wilde Kruiden, maar van welke egter de-
ze en gene nog tot Moes-kruiden, en de
andere al mede by den Inlander tot gene-
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zing van deze en gene quaalen, wonden,
of ziekten, gebruikt, en van veel nuttig-
heid bevonden werden.

Rautsjaga, een zoort van Ternataan- Rautsja-
sche Agrimonia, is goed tegen iets , dat ga-
van eenige Hars gebrand is, waar op men
dit blad, wat gewreven, maar legt. De
wortel is ook goed tegen Tand-pyn. De
Koorts werd ook door deze bladeren, op
’t lyf gewreven, verdreven. Dahon Hhei-
raan, of ’t Kruid van verwondering, dat
reel bloem-kranssen boven een draagd ,
diend ten deele tot spys, ten deele tot
geneezing van wonden.

De wilde Majana diend by de Javaa-
nen tegen Buik-pyn.

De Dabon Tsjinta, een aoort van Lief- Dahon
sjjnta.kruid, om zich by ymand aangenaam te

naken, diend ook, om, als men dit y-
mand zend, hen kennis van onze droef-
heid te geven.

DahonDahon Sipat, is een kruid , dienende
Sipat.tot verkoeling, en om, als inen zyn

hoofd ’er mede wascht, ’t hair ziwart te
maken, te beter te doen wortelen , en
groeyen

Silaguri is een kruid; wiens gekaauwde
vortel, op gezwellen, en wonden ge-
egt  de zelve doet rypen, en genezen.

DahonDahon Gatal Besar, of t groot Jeuk-
Gatal Be-blad, een zoort van Barn-netelen, heeft
sar.by den Inlander byna zulken gebruik, als

by ons het Koppen, en zoo ras hen wat
schort, laten zy zich hier mede bestry-
ken , waar op dan bobbels volgen, en
dat ook beterschap geeft, zoodanig, dat
de onlustigheid geheel en al, altoos zoo
zy zich inbeelden, overgaat.

Daar is ook een Dahon Gatal Babi, of
de Verkens-barn-netel, zoo, om dat zy
die geerne eeten, genaamd, en niet veel
van de onze verschillende, en een Dahon

ratal-Mati, of de Doode Barn-neiel, wel-
ke laatste de Ternataanen tot een Moes-
kruid diend.

Sajor Panoe diend, om de witte vlck-

ken, die den Inlander nu en dan wel op

zyn huid heeft, weg te nemen, doende
dit, door 't Zaad, als ’t maar half ryp
is te wryven ; doch die een ander die
vlekken zoo doen verliezen , erven die
dan, zoo zy hen inbeelden, zelf over.

Dahon Benang, waar van een witte en Dahon
Benang.roode zoort is, diend, voor al de roode,

om ’t wit Kattoen ’er mede te verwen.

Boengo Boengo diend met zyne bladeren Dahon

tegen Hoofd-pyn, en is een zoort van Boengo.
Gendaroessa.

Dahon Moreto diend met ’t zap van Dahon

zyn bladeren tot opheldering van ’t ge- Moreto.
zicht; ook is dat heerlyk tegen zwaare
benaauwdheid op de borst , welke de
Ternataanen Moreto noemen.

Sajor Cambing, of 't Bokken-kruid,
diendKK
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zynde ook goed, om ’er hoosd mede tediend tot een goed voedzel, zoo voor de
wasschen, en om ’t hair te beter te doenBokken, als dat het ook een goed ge-
groeyen.kookt Moes voor de menschen geeft.

Capei, waar van mede verscheide zoor-Dahon Bidji Katsjang, is een Struik ,
ten zyn, diend met zyn twee eerste zoor-diens zuure bladeren en steelen, wel raauw
ten, om met de onderste steelen van detot Bacassam gegeten werden.
zelve in stukken gesneden touw de Toe¬Sombong, een zoort van Indische wilde
tombos, of de Ialandsche Doozen, te om-Salie, diend tegen Kolyk en Winden
zoomen. De kleine zoort gebruikt menen men gebruikt deze bladen in de baden
tot cieraad der Zegen-bogen op de Fee-tegen lammigheid. Daar zyn verscheide
sten, en Bruiloften.zoorten van, van welke zommige in de

De wilde Micca Miccan is een zoort vankost gebruikt werden, en zommige niet.
Vaere-kruid, het naast met de rechteDahon Salawar of 't Jaloezy-kruid,
Capillus Veneris overeenkomende, gelykdiend de Inlandze Vrouwen, om ’er ha¬
’t ook even zoo mag gebruikt werden.re vermagerde kinderen mede te wassen,

Salecong, mede een Vaere-kruid , isen te vegen, als zy zich inbeelden, dat
hier nog zeer weinig bekend.haar mans overspel bedryven. Het is ook

Simbar, of ’t Polypodium Indicum, diendgoed tegen de witte Vloed, en tegen ’t
den Amboinees met zyn blad om de Geepbloed-wateren.
(een Visch) te bedriegen, slokkende zooAmpoelat,een zoort van Indische klitzen,
ras hy dit blad in Zee ziet dryven , ’ten die er verscheidenerley zyn. Sy dienden
zelve met den hoek na binnen, en dan isnu en dan, voor al de breed-bladige zoort,
hy gevangen. Zy hangen de bladerenin een harde geboorte, of tegen lichte
ook boven ’t hoord hunner kinderen, alswonden, die de versche bladeren, met
zy slapen, om hen tegen betoovering tewat gekaauwde Gember ’er by , zeer ras
bewaren , hoewel zy dat voor ons nietgenezen.
willen weten.Dahon Copo Copo, of 't Pok-kruid, diend

Wy vertoonen op No. CXVIIL. eenden Inlander tot Moes, en ook om de
afteekening van deze Simbar-struik.Pokken, hoedanigt het ook mogen zyn.

Sajor Radja Noete diend met hare jon-uit te dryven.
ge bladeren al mede tot cen AmboineesAnti geeft aan de Baliers mede een goed
Moes-kruid, ja tot een heerlyk en Ko¬Moes-kruid.
ninglyk Moes. De grootste bladerenDe Pakoe Hitam Besaar werd van een
dienen ook tegen lamheid, als men ’erkruid een groote Vaere-boom, hebbende
de middelste ribuitneemd, of plat schaaft,verscheide zoorten, geeft zeer goede sty-
en dat met Calappus-olie besmeerd, ma-len tot Heiningen, en diergelyk werk.
kende die warm over ’t vuur.Deze Boom werd de Groote zwarte Spy-

Dahon Rambot, (zynde gelyk al de veer-ker genaamd, om dat de bladeren wel na
tien voorige zoorten mede een Vaere-een Spyker gelyken , een naam , die de
kruid heeft verscheide zoorten, van welkeInlanders aan alle diergelyke Gewasschen
de eerste gebruikt werd, om ’t hair te was-

geven.
schen (daar ’t kruid ook zyn naam naDe Pakoe Ajer, of de Water-Spyker,
draagdj en om het beter te doen groeyen-krygt veel hooge steelen, die wel tot
De tweede zoort is een quaad onkruid.veertien voeten hoog groeyen.

Kae, het laatste Vaeren-kruid, geeftDaar is een Mannetjen, en een Wyfjen
aan de Mooren hunne Schryf-pennen ,van en ’t laatste werd op Hoewamohel
waar toe zy de zwarte oude steelen gebrui-tot Moes gebruikt. Het heeft ook een
ken, om Arabisch te schryven. Ook diendverkoelende kragt , doende verscheide
deszelfs jong loof, als de Roetoe Roetoe,diensten in de Genees-kunde.
op de Bruiloften, om alle bogen, stylen,De Sajor Pakoe geeft, als men in 't
enz. fraay en groen te maken.Bosch is, en niet anders krygen kan, met

Roetoe Roetoe, een zoort van Mosch,hare jonge bladeren een zeer goede Sala-
werd tegen quetzuuren, en wonden, ge-de, die ik menigmaal met smaak gegeten
lyk het anders ook tot cieraad der Pronk-heb. Zy geven ook een zeer goed Moes,
bogen , op de Feesten gebruikt werdwel gestoofd zynde; doch dit is 't Wyf-
blyvende ettelyke dagen aan een zeerjen, alzoo 'er ook een Mannetjen van die
frisch, en groen-zoort is.

Roetoe Roetoc Papoewa, een zoort vanPakoe Oedang, waar van niet alleen
t voorige, is ook van ’t zelve gebruik.een groote en een kleine, maar ook veel

Loemoet, mede een Mosch, met wa-onder-zoorten zyn , geeft den Inlander
ter gekookt, en ingenomen, is zeer goedmet jonge bladeren ook een gemeen
tegen de buik-loop, die uit koude ont-Moes-kruid.
staan is.Ayle, waar van ook verscheide zoor-

Tahi Angin, of de Wind-drek, om datten zyn , diend tegen versche wonden,
het
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het zoo licht is, is ook een Mosch, als
of ’t maar groote hairlokken waren, zyn-

de veelverwig , doch meest licht-groen
geel , wit en rood. Het diend aan de
groote Vrouwen in Ternate tot een rood
blanketzel, wryvende dat met syn Ryst-
meel, en wat Coening, of Curcuma, tot
een Pap, die zy, wanneer zy uit zullen
gaan , op haar aangezicht stryken, dat
daar door zeer verkoeld werd , en een
zeer levende roode verw bekomt , dat

egter maar voor dien dag, of tot dat men
zich weer wascht, duurd.

Roetoe Roctoe Kajoe is een middel-zoort
tusschen de Vaeren- en Mosch-kruiden.
Het diend mede, om alle Bogen, Stylen,
Hemels, Deuren, Ledckanten, enz. der

onge ongetrouwde Lieden, of der Bruids
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
aan doende geweest was, hebbende een
enkele steel, twee of drie voeten hoog.
Het diend enkel tot liefhebbery , om

zich over de fraaye teekening, die'er in
is, te verwonderen.

Het is met geele en licht-roode gerui-
te streepen op zyne vier of vyf blaadjes,
die als Fluweel, en Castanie-bruin zyn,
geteckend.

Onder deze wilde Kruiden, hier val-

lende, behooren ook die Gewasschen ,
die zich op andere Boomen, en niet op
de grond opdoen, hoewel ’er egter nu
en dan eenige zoorten van Angrec zul-
len voortkomen , die op de aarde zich

vertoonen.

Onder deze munt uit de Anxrec Boen-
ga Poetri, of de Angrec der Princesse-
bloem, een Plant, groeyende op de Ca-
nari, en Mangi Mangi-boomen, gevende
een geele bloem, die wat na den groe-
nen trekt, van grootte als een Narcissus,
op welke men verscheide Characters, als
of het Hebrecuwsche letters waren , die
donker-rood zyn, ziet, dat vry zeldzaam
staat. Zy bestaat uit vyf buitenste bla-
den , die agter smal, en voor breed zyn,
nebbende in ’t midden nog een hol ge-
bogen blaadje, als een bekertje, dat lich-

ter van verw en met paarsche streepen
geteekend is, hebbende van binnen nog
een hol pilaartje, doch geen reuk. Zy
kan wel acht dagen, in een kamer gezet,
goed blyven; doch men moet ze niet in

t water, en maar zoo droog, zoo men
geen stank ’er van hebben wil, zetten.

Deze bloem diend alleen tot vermaak,
en is ’t gebruik der zelve in ’t hair zoo

eigen aan de Ternataansche Princessen, dat
geen gemeene Vrouw, of Dochter, die
zou durven dragen.

Deze Plant heeft nog verscheide ge-
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bruiken in de Genees-kunde van den In-
lander, om Gezwellen te doen ryp wer-
den, om Buik-wormen te verdryven, en
om de Milt-zickte te helpen. Men heeft

nog een kleine zoort van deze, Angrec
Kringsing Kiisjil, of de kleine geteekende
Angrec, genaamd.

Dus is er ook een witte Angrec, mede
een Bloem , doch minder in geral dan
de voorige, gevende. Men heeft mede

een roode zoort, die wy op No. CXIX.
afgeteekend vertoonen met hare bloemt-
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
Atsjaar.

Daar is nog een zoort, die zy de Mus-
cus- Angrec noemen , gevende een wei-
iekende Bloem, byna als onze Narcis-
sus, of als de Boenga Tandjong. Behal-
ven de gemelde zyn ’er nog wel vier of
vyf zoorten van Angrec, die in de Ge-
nees-kunde van den Inlander mede eeni-

ge dienst doen, van welke zommige al
mede fraaye Bloemen geven.

Dahon Soebat, waar van vyf zoorten
zyn, is mede een Gewasch tot de voori-
ge Angrecs eenigzins behoorende.

Bchalven deze zoorten, alle op de
nooge Boomen zich vertoonende, zyn
er ook eenige Angrecs , die zich op de
aarde en beneden opdoen.

Onder deze behoord het Dahon Cora
Cora, (gevende veel purpere Bloemen

doch zonder reuk, behalven dat de bla-

deren dienen, om ’er alles in te winden,
om de Saguweer-potten ’er mede toe te
inden, ) 't Aard-Angrec, het Bongkos-
plad, voor al dienende, om ’er alles in te

winden,) de drie-dubbele Bloem, vierby-
zondere zoorten van Ambonsche Orchis,
zynde mede zoorten van Aard- Angrecs
Roemab Simot, of de Mieren-Nest, Oebi
Radja, of de Koningliyke Oebi; mitsgaders
verscheide Fungi, als de Tijampedaha-
Padden-stoel, die de Amboinezen als een
elckerny pryzen ;) Nooten-Muscaat-Pad-

den-stoel, de beste onder de Padden-stoe¬
len, en bevorens daar wy van die spece-
ry spraken, al beschreven; ) de Zagoe-
Padden-stoel , (de gemeene Padden-stoel,
waar van verscheide zoorten zyn, Dahon
Lawar, Roemab Codoc, of t Kikvorschen-
huis, de Lompat, de Glooba-plant, die
ook aangenaame langwerpige Vrugten
geeft, die men lekker weet te stooven,
en die smaken, als of 'er wyn by was, die
men ook raauw eet , van welke Plant

wy op No. CXX. een afteekening met
deszelfs Vrugten geven; en van welke 'er
nog een Papoewasche, een Doerian-soort,
en drie andere zoorten zyn; Toehoe Toebbe,
om dat het na Zuiker-Riet gelykt , waar
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hier in Amboina vallen; waar mede wyvan mede verscheide zoorten bekend
dan van deze Woud-Gewasschen afscheidzyn; Dahon Lada, of 't Peper-blad, de
zouden nemen, zoo wy niet bevondenBerg-boon, waar van zeven of acht zoor-
nog eenige Gewasschen, die hier vallen,ten zyn; Soeka Doeka, als of men zeide,
en zeer bekend zyn, overgeslagen te heb-een Kruid van blydschap en droefheid,
ben. Wy zullen die maar noemen, zocstaande by dag vrolyk, en open , doch
als zy ons te binnen komenby avond dor; 't Ambonsch Muizen-oor

Onder deze is, welke de Inlanders Bo-de Bosch-boon, de kleine wateragtige Soe¬
ri noemen, en die anders genaamd werd,lassi, of Bruin-heilig, waar van nog een
de Nax-Vornica, welke de Purgeer- Noot-zoort is, Dahon Sahaleh, of t cenige
jens voord brengt.blaa; de Sajor Manis, of 't Zoet Moes¬

Wy geven een afteekening van de Bo-kruid, zynde alle te zamen Kruiden, die
ri-plant, en van die Noot, op No. CXXI.den Amboineezen deze of gene nuttig-
Op Malabar valt een andere, daar vanheid in hare Genees-kunne, of huishou-

wy geen afteekening geven, om dat ditding, toebrengen.
in de Hortus Malabaricus al gedaan is.Men teld onder deze wilde Gewasschen

Wat voor Cbineesche Radys men hiermede de Spat-wortel , die op Macassar
heeft, kan men ten naasten by aan dezegroeid, zeer dienstig om alle vergiften
zien , die wy op No. CXXII. vertoo-ergens uit te trekken, en om ymand ten
nen. Door de bank zyn zy van grootteeersten aan ’t overgeven van dien te hel¬
als een Konkommer, of Piesjang-Vrugt, enpen. Hier onder behoord mede de Ba-
byzonder goed en scherp van smaak, le¬wang Hoetan, of de wilde Ajuyn, dienen-
verende, met een Hoen gekookt, eende om ymand te vergeven , Casse Selan
lekkere schootel eeten uit, gelyk zy ookDieroedjoe, een tegen-gift, de Zee-Por-

celyn , dienende om Atsjaar te maken, doen, als Knolletjes gebruikt zynde;
doch deze drickluftige is wat wonderlyken ook wel tot een Salade ; en de Tarat-
van maakzel.ti-plant, die als een plompe in de moe-

rassen groeid, en een van de schoonste De Boenga Boelan, of de Maan-bloem,

en grootste Tulipa's, die ik ooit gezien een fraay Slinger-Gewasch, vertoonen
wy op No. CXXIII. Zy geeft aan eenheb geeft, staande op een steel van zes
byzondere steel een fraave klokagtigevoeten lang, hebbende zeventien blade-

ren, waar van de tien grootste, en bui- Bloem, en aan yder der byzondere ran-
tenste ruim zeven duim lang, en een ken maar een blad, en dat wel zoo, dat

de steel, waar aan de Bloem komt, zichhand breed zyn, meest Roozen-verwig,
en zomtyds wat gemengeld van verw. gemeenelyk midden in, tusschen de twee

andere steelen, waar aan de bladeren zyn,behalven dat de korlen, die ’er van bin-
vertoond.nen in die Tulp, ter grootte van een

Haze-noot, vallen, gegeten worden, en Men heeft hier ook een Gewasch de

Bangaysche Castanie, waar van wy eenbyna ook zoo van smaak zyn. Het blad
schynd een zoort van ’t Caladi-blad te afteekening op Ne. CXXIV. geven.
zyn, en eenige Kruid-kenners hier hou- De Ramboetan , en hare Vrugt ,de

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

gebragt. Wy vertoonen die op Noeen kleine zoort, die weder verscheide
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.

LYST

Radys.

Boenga

Boelau.

De Ban-

gaysche

Castanie.

De Ram¬
boetan.



En GEWASSEN van AMBOINA. 261

LYST

DER AFGEBEELDE

BOOMES, PPLEOPERO,

PLANTEN EN KRUIDEN,

Tot het Werk van AMBOINA behoorende.

Lyst der
No. No.

afgehecl¬ XXXIII. De Nooten-Muscaat-boom, enI InE wilde Mangge-boom, bloessem,de B-o¬
men Vrugt.CnZ.

Heesters II. De Pauw-boom, en Vrugt. XXXIV. Een tak van een Timorse San-
enz. del-boom.III. De Mangostan-boom.

XXXV. Een tak van een Ambonse Ba¬IV. De Docrian-hoom, en Vrugt.
staard-Sandel-boom.V. De wilde Sockom-boom.

XXXVI. De Galedospa-hoom,en de Vrugt.VI. De Jamboes-bloessem.
XXXVII. Een Coelit- Lawan- tak, enVII. De Boha en Massi-boom, bloessem,

dito.en Vrugt.
XXXVIII. Een tak van de Damar Selan,VIII. De Ceramse Jamboes-boom, dito ,

met de bloessem.en dito.
XXXIX. De olicagtige kleine Canari-IX. De Lanssa-Vrigt.

goom, en de Vrugt.X. De wilde Lanssa-hoom, en Vrugt.
XL. De Camiri-boom, en dito.XI. Een tak van de Bou Malacka, of de

XLI. De gemeene Gandaroessa-hoom, enMalakse-Vrugt, met de Vrugt deszelfs.
dito.XII. De derde zoort van een wilde Canari.

XLII. Een tak van de wilde Cananga-hoom.XIII. De witte en gladde welriekende
XLIII. De Nagassari-boom, en de bloem.Canari.

XLIV. De Bongu Tandjong-boom, en dito.XIV De Draaken-tak, en Vrugt.
XLV. De wilde Bintangor-boom, metXV. De Malakse Condondong, Moedoe

zyn Vrugt.genaamd, met de Vrugt.
XLVI. De Water-Gilala, met zyn bloes-XVI. De Coessambi-boom, en dito.

sem.XVII. De Sangga-boom, en dito.
XLVII. De Cajoe Mata Boeta-boom, enXIX. De wilde Cadjoe-boom.

dito. Het Mannetjc.XX. De wilde Nam-Nam-boom, bloes-
XLVIII. Dito Boom, met dito, en desem, en Vrugt.

Vrugten. Het Wyfje.XXI. De Bilac-boom, en Vrugt.
XLIX. De Rotang Diernang, of deXXII. De wilde Gnemon, en dito.

Rotang, die 't Draaken-bloed geeft, metXXIII. Een Sagoe-boom, nevens een Sa-
de Vrugten.goe-blad, en dito.

XXIV Een tak van de tweede zoort L. P. De Vergift-boom, 't Mannetjen.
LI R. Dito Boom, ’t Wyfjen.van de Lontar-boom, Hbur genaamd, met

de Vrugt. LIII. De Nani-boom, bloessem, en Vrugt.
LIV. De Samar-boom, dito, en dito.XXV. Een wilde Pinang-boom , en dito.

XXVI. Een tak van een groote Nibong- LV. De Titi-boom, en dito.
LVI. De Samama-boom, en dito.hoom, met zyn bloessem, en dito.

XXVII. De welriekende Chineesche Ci- LVII. De Cajoe-Amas, ofde Goud-boom,
tvoen. en dito.

XXVIII. Een tak van de Soelamoe, of LVIII. De Cajoe Koeda-boom, en bloem.
Boba Hati-booin. LIX. De Casuwaris-boom, en Vrugt.

XXIX. De Soscot-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. LXII. De gemecne Ebben-boom, bloessem,
XXXI. Verscheidenerley Nagelen. en Vrugt.
XXXII. Keningi-Nagelen.

KK 3 LXI.
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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.LXVII. DeGaniter en dito.

— ’t Wyfjen.XCXIX. Dito.LXVIII. De Cajoe-Langit-boom, en dito.
C. De roode Dutter-strujk, en Vrugt.LXIX. De roode wilde Nagel-boom, en
CI. De kleine Soelassi-struik, en bloes-dito.

sem.LXX. De Coelit Papedo-boom, en dito.
CII. De Tijakar-Bebec-struik, en bloem.LXXI. De breed-bladige Polot-boom, en
CIII. De Dahon Asam, en de bloessem.

dito.
CIV. De Boezga Hharam Zadab st icik,uLXXII. De Berg-Waran-boom, en dito

en bloem.LXXIII. De Roppa Tijeda-struik, en dito.
CV. Dc Javaansche Tulp.LXXIV. De Javaansche Lelie, en dito.
CVI. De Caladi plant.LXXV. De Dahon Parada, of ’t Ka-
CVII. De Tacca-struik

ter-Goud-blad.
CVIII. De Plant der gemeene Otbi.LXXVI. De Dahon Papedo-boom, en
CIX. De Vinger-Oebi-Vrugt.
CX. De Papari-struik van de KuftLXXVII. De Ampelas-struik, en dito.

van Choromandel.LXXVIII. De Dahon Soedoe Soedoe-struik.
CXI. De Sajor Poppija-struik.

LXXIX. De Carendang-struik.
CXII. De groote Tamutti-strnik, en de

LXXX. N. De Likuwala, en Vrugt.
Vrugt.LXXXI. De Dahon Lidab Lidab , een

CXIII. De kleine dito.zoort van Bosch-Touw.
CXIV. De Haylale-struik, en haar bloem.LXXXII. De Tuba Bidji-Plant, en Vrugt
CXV De kleine dito, en dito.LXXXIII. De Tijabe Hoetan, met harc
CXVI. De Sajor Macao-struik, en Vrugt.bladeren.
CXVII. De Dahon Carpo, de groote, enLXXXIV. De Tali Sirih, met hare bloes-

klein-bladige, en haar bloem.sem.
CXVIII. De Simbar-struik.LXXXV. De Tali Moréa, ’t Wyfjen
CXIX. De roode Argrec-plant.

met hare Vrugten.
CXX. De Glooba-plant, en Vrugt.LXXXVI. DeTali Boeton, en dito.
CXXI. De Bori-plant, en dito.LXXXVII. De Sajor Pépe, en dito.
CXXII. Een Chineesche Radys.LXXXVIII. De Tali Piessang, en dito.

CXXIII. De Boenga Boelan, of de Maan-LXXXIX. De Woit Kitsjil, en dito.
bloein.XC. De zwarte Rotang-struik, en dito. CXXIV. De Bangaysche Castanie.

XCI. De Rotang Toeni, en dito.
CXXV. De Ramboetan, en hare Vrugt.XCII. De Rotang Salac-struik, en dito.
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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 Her-
ten. Vermakelyke Jacht der zelve. Heerlyk Vleesch van smaak. Verder gebruik der
zelve. Zeldzame Hoornen van eenige Herten. Schaapen. Verkens, wilde en tam-
me. 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 ver-
toond. 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 Toe-
pe, 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 des-
zelfs. 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 Bing-
karong. De Petola-Slang. Zeldzame gevallen met Slangen. Slangen-dienst der Chi-
neezen. 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.
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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.

de Stad loopen, waar op de Oppassers Naderbe¬A dat wy de Geboomte, en ’t
van den Landvoogd passen , dewyl zy schreven.geen de Bosschen van Am
die boete treckenboina uitleveren , dus verre

Het is een Dier van gedaante, als cenafgehandeld, en ’t noodige
grauwe Os, maar nog wel eens zoodaar van beschreven hebben,
zwaar, gelyk wy hier na zullen zeggen,zal het nu tyd werden, dat wy ook eens
en altyd gewoon zeer sterk te snuiven,van de Dieren, die men aldaar vind, of in de
de kop zeer verwoed , zoo ras het men-Landen , daar ontrent gelegen, alzoc
schen verneemd, herwaards en dervaardsveele een en de zelve zyn, beginnen te
te draijen , en de zelve sterk aan te ky-spreken.
ken; en anders, by de hitte, gewoon zigWy zullen dat juist niet in die ordre
geheel in de modder-poelen te baden.en netheid, als ’t van de Heeren Genees-

Comtyds werden zy , jong zynde, welof Ontleed - kundigen gemeenlyk ge
gegeten ; dog dat geschied meer op Ce-schied; maar echter zoodanig doen, dat
lebes, onder die van Gorontalo , &amp;c. danhet zal konnen volstaan, om te weten
wel hier, alzoo zy vry heet en koortzigwat hier valt, hoewel ’er hier en daar
van vleesch zyn.nog al uitbreidingen by zullen komen,die

Haar melk werd hier by veele verdeze en gene genoegen geven, en te ge- Melk der
kogt, en gebruikt, soo wel als de Koelyk zullen dienen, om veel zaaken te ont- 1e

ener Bo-je-melk; dog dat zy flechter, en om dewaaren, die men nooit te vooren zooge-
ter.Land-hitte zoo geagt niet, als de andereweten heeft; dat ik 'er niet meer van ne-

is, blykt aan de prys ook, die maar 12dergesteld heb, is meest veroorzaakt, om
stuivers de sles van anderhalve pint be-dat ik oordeel, dat dit Werk egter groot
loopt, daar de fles Koeijen-melk viergenoeg vallen zal.
schellingen kost; hoedanig het ook metVat Plinius hier over mede aangetee-
de Boter, die daar van gemaakt werd,kend heeft, kan menlib. ix. en lib. x. zien.
gelegen is; kostende ’t pond Koeije-bo-Om dan met eenige ordre over de Dic-
ter twee gulden, en de andre (die ’erren van Amboina te spreeken, zullen

wy onze gedagten hier over zoodanig zeer wit en gansch niet aangenaam nog
schikken, dat wy zullen handelen : ook zoo vast niet uit ziet) maar half zoo

veelVoor eerst, van de Land-Dieren.

Ten tweede, van de Vogelen. Dit Dier valt in ’t wild op het Eilana WAArL,
Ten derde, van de Water-Dieren. Timor, maar voor al op ’t Ei'and Ce¬ Oor¬

spronke-lebes, en wel het meest ontrent ac Dor-
lyk val-VAN DE LAND-DIEREN. pen Padapadang, Sawito. en meer andre
len.vlakke Landen Benoorden Boegis, na

Om nu van het eerste werk, gaande het Koninkryk van Mandar toe, gelyk
over de Land-Dieren , een begin te ma¬ mede ontrent het groot Binnen- eir

Tempe (waar uit de groote Fivier Tjjn-ken, zullen wy met de grootste beginnen
De Buffels (die men hier tot de Steen rana , die zich twee uuren boven Boni

bakkeryen , om de kley te treden, van vertoond, in Zee loopt; gelegen
nooden heeft) vallen hier niet oorspron- Men noemd dit bier by de MaleijersNaam
kelyk; maar zyn ’er van ’t Eiland Cele- Carbonw, dog veeltyds in ’t gemeen ookVangst,

en oy-bes, of van andere Eilanden, zoo veel Boesra (dat Portugeesch is) maar de Ma¬
zonderegebragt, dat men die ’er nu in een rede- cassaaren noemen dit in hunne Taal Caram
zoorten.delyke menigte vind; doch alle zyn zy boe Roman, en Lambar, dog de Boegis

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 ven, zoo zy, wanneer die verwoede Die-
hoedanig zy eens op den Hr. Land- ren op haar aankomen, niet ten eersten
vooga l'ander Stel gedaan, en zyn Ed. een Boom, daar op zy zich berger we-
gedwongen 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-
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wilden, om zoo meester van die daar op
zit te werden ; dog ondertusschen kry-
gen zy zoo veel schichten, en werpspietsen
in’t lyf , dat zy eindelyk ter nederval
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-
bes, en vry grooter , dan de Tamme
zynde als halve Olifanten, met witte
maanen aan den hals, ook zwarter van
hair, en zoo zwaar van lichaam, dat zes

of zeven Menschen hun werk vinden,
om cen vierde-deel van zoo een Dier te

dragen, zoo dat 'er zyn , die wel 1200
ponden, en meer souden wegen.

De hoornen van deze Dieren zyn
veel grooter, als die der Koeyen, zynde
wel een elle of vyfvieren-deel yder lang

na agteren gebogen, en zomtyds ook wel

recht over-einde staande : zy zyn zwar

van verw, niet rond, maar of plat, of

ook wel wat drickantig, gemeenlyk vol
keepen en kervingen, en ten grooster
deelen (voor al na voren toe) niet hol.

maar vast en als een enkele hoekagrige
stoffe

Haar oogen staan vry veel na buiten
uitpuilende , byna ter grocte van een
ey, zyn wit, en vertoonende een sterker
witten glans, vooral in haar woede. Zel-
den gebeurd het , dat men hen behen-
dig vangen kan : want als men ze al op
de bovengemelde wyze in een Arik
of in een kuyl gevangen heeft, moet

men om ongemacken voor te komen
die dooden, dat al mede niet zonder

veel moeite geschied, dewyl zy hard van
huyd zyn. En schoon men de zelve
zomtyds nog jong zynde, al levend
vangt (gelyk zy zoo nu en dan nog vee
op de markt van Boni, de Hoofd-plaats

vant ’t Ryk der Boegis gebragt werden,
zoo kan men die in ’t wild gevangene,
niet in ’t leven houden , om dat men
haar voedzel niet kend , en dus komen

zy door verkeerd voedzel ten eersten te

sterven, gerakende eenige dagen te vo
ren aan een ongeneeslyke buykloop.

De Macassaaren houden ’t vleesch van
een wilde Buffel voor een heerlyk wild-
braad, en verheffen het vleesch van de

wülde zeer verre boven dat van den tam
men Buffel, dat ik wel gelooven wil, te
meer , alzoo men dit ook zoo ontrent
andere Dieren bevind.

De Boegineezen zeggen dat de Horens
dezer Dieren mede iets , dat merkelyk
tot de Genees-kunde diend, in zig ver
borgen hebben. Zy maken van de zelve
een Poeder, en stroijen dit in versche

III. DEEL.
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vlecsch-wonden, opene gezwellen, &amp;c.
bevindende, dat het zeer spoedig geneest,
en de pyn verminderd. Ook bewaren
en gebruyken zy die Horens , alzoo zy
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
hair en horens, en rood van oogen, dog
die zelden te vinden zyn.

De grauwe , die zoo tusschen den
witte, blauwe en gryze zyn, vertoonen
byna de zelve gestalte en groote, als de
andere, zynde grysagtig van hair en wat
olceker van horens.

Dezer beider vleesch is ook zeer hit-
zig en koortzig, verweckende zeer licht
het braken en overgeven , waarom het
ook zelden gegeten werd.

De Macassaaren zullen in doosjens
van de hoorns dezer Dieren (die gemee-
nelyk nog grooter, als die van de eerste
zoort, zyn) gemaalet, noit hare Peer-
len , Gesteenten, nog Mistika's (zynde
steenen, in Dieren of vrugten gevon-
den) bewaren , verzekerende , dat zy
en de laatste voor al) daar in ver

bleeken , en van haar kragt veel verlie
Zen

Ossen of Koeijen zyn hier nu redelyk
veel ; dog die zyn ’er nietaltyd geweest;

maar van Macassar (daar zy wat klein
vallen) of wel van Bali en Java (daar
ze veel grooter, schoonder, en gladder
zyn) hier (zoo meyne) in de tyd van de

Heer Demmer gebragt.
Daar zyn ’er aan ’t Casteel, en ook

op alle de Buyten-Comptoiren alhier
al een fraey groot getal, die de E: Maat-

schappy toebehooren, en die alleen die-
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
dienen moest) van de Melk en Boter

(die 'er zeer schoon, immers zoo goed,
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-

karnde Melk (die anders voor de arme
Soldaten behoorde te zyn) door de Ser-

geant , (of iemand anders) aan deze en
gene, dat voor hen nog zoo al war op-
brengt.

Dat de Boter ’t pond twee gulden, en
de fles Melk vier schellingen geld, heb-
ben wy reede gezegt. Dit is wel wat De Melk
veel geld; maar ’t en belet niet, dat die en Boter.
egter dus zeer veel , als zy maar te kry-
gen is, gekogt werd; alzoo 'er ook vry
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Borgers (hoewel weinige) zyn, die leckerder en aangenamer van vleesch, dan
dat van de taimme, bevonden is.Beesten helben, en die zig met het ver

Men heeft hier ook Peerden ; dog alkoopen van de Melk, en Boter gene-
mede niet oorspronkelyk, alzoo die hierre, en daar af meest bestaan, zy moeten
van Java, Bima, of Macassar, gebragtwel zorgdragen, dat zy niet in de Stad
verden.komen loopen , alzoo 'er op ieder Koe-

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
drucken , waarom zy ’t zelve, ten be¬Landvoogd is.

De reden van deze duurte is, om dat wyze dat zy de eerste van Java bekomen
een Koe maar een kan Melk op een dag hebben, op zyn Javaansch , Adjaran,

noemen.geeft; maar zy is wel viermaal zoo vet,
als een kan Melk van een Hollandsche 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 bui-
ten-plaatzen , hunne byzondere Land-die men in Holland heeft.

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
ik oit Boter in Holland, in de Maand ters uit , waar by zomtyds ook wel
van May, of Juny, geproefd hebbe; Vrouwen te Peerd op Vrouwe -Zadels
ook is zy zoo fracy vast van lichaam , verschynen, die ’s morgens met het aan-
dat nien reden heeft, om zich (by zoo breken van den dag, of tegen den avond,
een grooten hitte, als men hier verncemt, langs Strand, op ’t Gebergte, of in de
daar over te verwonderen; maar zy verd Lommerryke Bosschen , daar men door
in ’t koelste van de huizen (daar men het dicht Geboomte, en door de koele
weinig van hitte weet ) en vooral in de winden van geen hitte weet , hun ver-
kelders gezet. maak gaan nemen.

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, genie-

Nu 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
komt het pond zes stuyvers te kosten. daalen was, een groot vermaak met de

Gemeenlyk weegt zoo een Mica Zee van daar op zyn aangenaamst te be-
saarsch Beest 300 2 400; dog de Bali- schouwen.

sche en Javaansche wel 6oo, of meer. Voor de beste Peerden werden de
Deze zyn tam; maar men heeft 'er Bimancese gehouden , komende vant

ook wilde , zoo op ’t Land van Ceram Eiland Bime, die wel kleen ; dog snel-
(en voornamelyk op klein Ceram, of le tel-gangers, en zeer bequaam zyn,
Hoewamohel) als ook elders, die daar. om de Steyle Gebergten hier te beklim-
zedert dat gedeelte van Ceram ontvolkt men.

wierd, verwilderd, en na die tyd in Men heeft 'er ook wel fraeije Macas-
een groote menigte voortgeteeld zyn ; saarse Peerden die een moije stap gaan,
weshalven de vry-Borgers van Amboina 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 Rykxdaal-
tal van deze wilde Beesten geschoten der te staan , die dan met de Chaloepen
hebbende , ’t vleesch der zelve inzou- der Borgers overgevoerd werden :
ten, of in de Zon hart droogen, en dat 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. zen (uitgenomen dat de Heer Land-

Ik heb van’t vleesch dezer wilde Koei- voogd ’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.
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De Javaansche Peerden komen hier nu
zeer weinig, alzoo ’t wat ver is, om ze
over te voeren , voor al daar men ze in

8210dagen van Macasser krygen kan.
Men heeft hier ook redelyk veel Her-

ten , doch mede niet oorspronkelyk,
maar eerst van Java (waarom de Am-
boinees die met een Javaanschen naam ,
Mendjengan, noemd) en naderhand van
Macasser, die veel klcener vallen , her-
waards gebragt zyn.

Een van de grootste vermaaken , die
men aan het Kasteel heeft, is op de Her-
tc-jacht met de Honden te gaan, dat geen
ondre dan den Heer Landvoogd, Raads-
Perzoonen, de Predicanten, en die van

zyn Ed verlof er toe krygen, geoorlofd is,
alzoodaar voor die geene, die het buiten
verlof doen, die straf toestaat dat de Op-
passers van den Landvoogd hun geweei
prys maken, behalven dat de Fiscaal hun
nog ’er over aanspreken kan ; Dog ner
gens valt deze Jagt ruymer , gemakke-
lyker, en vermakelyker, dan op de Rust
van Hitoe, daar ik ze menigmaal met

groote troppen bycen ’t Gebergte af
tgejaagd, en met ons gezelschap by

Mangga' s- Bosch van Hila, daareen sehoo¬

ne viaete is, voor by een groot gezel-
schap Juffis., die daar buiten eenig ge-
vaar onder de Boomen zaten , gejaagd,
a tot in Zee gedreven , en die zoo dan
levend, met vaartuigen , die er oppaf-
ten , bekomen heb, behalven dat wy
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

zy de Horens eerst gewisseld hadden, en
die nu eerst niet kort en ruyg kregen)
gevonden, zoo hecrlyk van vet doorre-
gen, zoo syn van vleesch, en zoo lekker
van smaak, dat zy by alle , die 't zelve
geproefd hebben, voor lekkerder en
aangenamer , dan ’t beste Ossen-vleesch,
gehouden werden; jammer zynde , dat
men het Ossen- of 't Herten- en ander
vleesch hier, (al werd het nog zoo wel
gezoutenj zoo lang, als inHolland, niet
bewaren kan ; zoo dat het binnen een

dag 2  3 gegeten moet werden, of an-
ders begind het , door de hitte, te rie-

ken. Ik heb egter eens beproefd daar
iet van te zouten; dog kon het niet bo-
ven een Maand lang goed houden. Dit
nu is de reden, dat veelc, als zy veel
Herten, of Ossen-vlecsch bekomen heb-
ben , 't zelve in de Zon, (of in den

rool) opdroogen, en dan kan’t nog al
redelyk lang duuren; gelyk zy dan van
een Picol, of 125 pond gedroogd Her-
ten- of Koeijen-vleesch, nog al 8 a 10
Rykxdaalders konnen maken.

Zy zyn hier in zoo grooten menigte,
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dat de Heer Landvoogd ieder weck, van
zyn Jager aan ’t Kasteel, van den Ser-
geant van de Peras Baguala, of van
Way een van ieder heeft, behalven dat

zyn Ed; ’er dan nog wel een nu en dan
van de Opperhoofden van Hitoe en Oma

krygt, die ’er mede ten minsten een al-
le dag, of om den anderen dag krygen.

Men kan dit vlecsch hier niet (dan ter
sluik) te koop krygen, en dan kost een

Verder
pont i Rykxdaalder, als ’t vet, en ook Gebruik

wel wat meer, na dat het zwaar is. der zelve

Onder deze Herten ontmoet men ’er

zommige, die al vry klock, en als een
ong rund, wel 200 a 300 pond zwaar,

hoewel zy meest vry kleener zyn.
Zy verschillen in gedaante, en van

Hoorns, niet veel van de Herten, die ik

nHolland, en Gelderland gesien heb;
dog 2yn 200 zwaar van Hoorns niet, die

men te geefs krygen kan, en nergens
toe gebruikt werden ; hoewel ’er nu en
dan in de later tyd nog al eenige ge-
bruikt zyn, om er de Geest uit te trek-
ken ; dog weinig lieden komen hier,
die dat recht weten te doen, of die de
werktuigen, die daar toe vereyscht wer-
den , hebben;

Zy werden veeltyds na die plaatsen
gelokt , daar ’t Gras eerst afgebrand is,

en zoo werden zy ook wel by Maanc-
chyngeschoten.

Men ontmoet 'er zomtyds , die de

hoornen Zeldzaam gewasschen zyn.
Ao. 1676 had meninTesnateeen Hinde Zeldzamt

van Macasser daar gebragt, die een rech- oorens
van eeni-ten Hoorn, een span lang staande, dos
ge Her-op 't Hoofd, en daar recht overeinde
ten.

een weinig gebogen zynde, dat vry zeld-
zaaim stond, hadde.

Men zeide, dat die Hoorn zeer goed
vas tegen Eecte Koortzen , en onwaar-

deerlyk in werking, om Kinder-Pok-
ens en Mazelen, &amp;c. ten eersten te
doen uitkomen. Men ziet hier de tee-
kening der zelve by de Letter A.

Zoodanigen Beest is Ao. 1692 ook op
dlang in Decemb. geschoten, hebbende

op't Hoofd ter linker zyde een Foorn
van vier duimen lang, een vinger dik,
en wolagtig, gelyk ook de vorige was.

Men ziet hier de ware gedaante der
zelve by de letter B. afgeteekend.

Schaapen zyn hier mede ; dog zeer Schapen,
weinig, komende hier ook al van bui-
ten, of van de Zuid- Ooster Eilanden
die hier egter niet al te wel aarden) of
van andre buiten-gewesten; waarom men
hier 9 a 10 Rykxdaalders voor een vet

Schaap geven moet, en dan is het nog
niet al te groot. Zoo dat men, eens
Schapen-vleesch hier willende eeten,
voor een Bout (want minder kan men

LI2 hier
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kens gevonden werden, heeft het noghier niet nemen) 2 of 2 Rykxdaalder
twee andre in zyn bovenste kinne-

betaalen moet.
bakken recht tegen over de andre, naVerkens zyn ’er in een groote over-
agter toe gebogen zynde even eens alsvloed, zoo wilde, als tamme. De wil-
een halve ronde kring, en zommige nogde zyn gemeenlyk zwart, kort van Poo
wel verder omgebogen staan , dat eenten, en vry dik van lichaam , waar op
vry aardige gedaante aan dit Dier geeftmen al mede gewoon is te gaan jagen
Zelss wasschen die boven-tanden wel

Des Inlander, en andre, die geen
zoo verre krom om , dat zy weer in ’tverlof-briefjes hebben, mogen het niet
been van ’t voorhoofd groeijen.doen; maar daar werden ’er honderden

Buiten deze heeft het in ’t boven-
zonder Verlor-briefjes, geschoten

deel van zyn mond nog vier sny-tandenIk heb ’er van die wilde Bosch-Ver
en in ’t onder-deel ses andre, van welkekens gezien, die al vry zwaar heerlyl
de twee agterste voorwaards nederleg-van smaak, en zoo vast van Spek wa-
gen , na welke het, in de plaats derren, dat geen Vaderlandsch Spek, daar
Honde- tanden , de voornoemde uitste-by te vergelyken is ; en kon men ’er
kende tanden heeft, waar agter men aarHammen van rooken, zy zouden de
wederzyden ses kiezen teld , van welkeWestphaalsche vry verre te boven gaan
de agterste in drie spitzen tal-ken ver-De Inlanders gaan ’er meest ’s nagts
deeld zynin de Mane-schyn op uit; maar dewyl

Het Wyfie heeft die groote uitstcken-zy dan die Dieren stil bekruipen, en mal¬
de tanden niet.kanderen juist altyd niet waarschouwen.

Dit Dier heeft een wecke dunne huid,zoo werden ’er zomtyds wel Menschen
met korte hairen, die al vry zagtin de plaats van die Dieren, geschoten
zyn ook heeft het op de rug geenDe tamme Verkens werden hier en
lange borstels, als andre Bosch-Verkens

endaar by de Amboineesen opgequeekt ,
Zy zyn byna asch-grauw van verwe,zedan aan de Chineesen verkogt, die

do geenigzins wat na den rossen erekkende.slagten, en tegen 3  4 stuivers ’t pond
hoewel ’er ook wel wat zartdoor loopt.

verkoopen.
De kop is spitzer, als die van andreDaar zyn ook wel byzondere Lieden,

Verkens. De ovren zyn vry kort, endie Verkens voor zich zelven opvoeden,
de oogen klein; ook is de steert langeralzoo men voor 8a 10 Schellingen, of
als die van een ander Bosch-Verken ,2 Ryxdaalders, al een redelyk Verker
hebbende agter ook een quastjekoopen kan.

Aan iecer poot heeft het twee langeDog alle, die klein Vee van Her-
en twee korte klaeuwen; maar de voor-ten, Verkens, Schaapen, &amp;c. houder
ste Footen zyn vry korter , dan de ag-willen, moeten wel zorg dragen, dat
terste waarom het ook war traag, endie niet door de Stad loopen, zoo zy
stootig van gang is, gelyk ik dat zelfniet willen, dat zy onder de voet ge
zoo gezien heb.schoten, en na 't Zieken-huis gebragt

Zy zyn vry gemakkelyk te jagen, enwerden.
in de jacht licht te bekomen, om dat zyMen heeft hier ook Bokken en Gey-
zoo dun van huid zyn, dat men dezelveten , van welke de gesneden, en ge-
door de hairen zeer ligt ziet, waar doormest zynde, zeer goed Vleesch, en dik
de Honden ook ten eersten in ’t vleeschwils al zoo goed, als van menig Schaap
zyn. Wel is waar, dat zy met de be-en vry vet uitleveren , die men al mede
nedenste slagranden veel quaad konnenby de Bout gewoon is te koopen, er
doen ; dog de bovenste, die te kromvoor een Schelling vyf a ses dan beko¬
omgewasschen zyn beletten hen zeermen kan.
veel de Honden te konnen wonden , datOp’t Eiland Boero heeft men een Dier.
ook de reden is , waarom een Hond ,dat ik nergens meer gezien, en van ’t
eens de reuk van een Bobi-Roesg hebben-welk ik ook by geen Schryver, dat het
de, dat niet verlaten, en niet licht danclders valt, geleezen heb.
op een ander Bosclverken afgaan zal.Het werd in 't Maleytsch Babi-Roesa,

Dit Dier is zeer iterk van reuk, gaandat is, Verkens-hert, genaamd; om dat
de gemeenlyk op zyn agterste vooten te-het als een Mengel-slag van die beide is,
gen een Boem staan , om te ricken, ofHet is van gestalte uiterlyk by na
er vyanden ontrent zyn. Zoodanig over-even eens, als een ander Bosch-Verken.
eindstaande, is het ook, om te scherper vandog het Manneken heeft iets byzonders
reuk te zyn, en te verder te rieken, ge-dat andere Mannekens van Bosch-Ver
woon des nagts te slapen, hoedanig hetkens, of wilde Beeren, niet hebben
van de Jagers ook nog wel gevonden, enwant buiten de twee slagtanden, die on-
overvallen is.der in deszelfs onder- kinnebakken ui t-

Dus is 't ook wel gewoon zyn lerom-steken, en die by alle andre wilde Ver-
mie



&am.

F

vo7 der
a¬aa

—
2u
1M

—u aae Ce2nL asTes dae goes er sie as
-2 16 2nr2 ensn 2r

2Aanvaf.C V eer ag- 5CLaae 3
K1-8 8; 8

2
u

— edi-ae2 712
e¬ ansae r

2 fTEn sers r¬nra AalsosetnaA 2
— a Aa

an

r-r —
e

S
r s,4 *.a4 a

7u 27

e

2

2 2

3 7&am22 as Veun-4 ag.

8 3-7Gw e—
— rA Aa 2a-—DabiRoes srop Te— , Fan

C Babi Toess ELauF Toepe.

e

5



En zom-
migeder

ze ve

Tam ge

maakt.

DIEREN VAN

me boven-tanden om eenige hoog-han-
gende Takken, of Bosch-touwen te slaan,
om te gemakkelyker, dus hangende, te
slapen.

Het Vleesch dezer Dieren is van
smaak, en in fynheid, beter met dat van

een Hert , dan van een Verken over-
zenkomende, ook is 'er zeer weinig Spek
aan, zoo dat het meest vast Vleesch is.

De Spys van dit Dier is niet dezelve
als die van de andre Bosch-Verkens, die
Canari (een zoort van Indiaansche Aman-

delen) eeten; maar alleen, of Gras, of
vel de Bladeren van de Waringin, en an-

dre wilde Boomen.
Men heeft van ’t zelve ookniet te vrec-

zen, 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

door de Zoldaaten bekomen, die daa

op jagen gaan , en het zeer licht van-
gen. Ook valt het op de Koelasche Ei-
landen, en voornamelyk op Xoela Man-
goli als ook op het Eiland Bangay, op
de Oost-Kust van Celebes, en wel meest

op Manado.
Schoon ’er nu op Boero ook overvloed

van wilde Verkens is , die er alzoo de
Mooren geen Spck ceten, geweldig
voordteelen , ziet men nogtans, de-
ze Dieren niet by een komen, maar zip
altyd van de wilde Bosch-Verkens afge-
zondert houden.

Wanneer de Honden hen najaagen, en
zy vermoeid zyn, Legeeven zy zich,
2oo ras zy maar konnen , na Zee toe

daar zy door hun znel zwemmen , en
listig onderduiken (dat zy de allerbeste
End-vogel niet behoeven toe te geven)
de Honden veeltyds weten te ontduiken.

en z00 te ontkomen.
Zy konnen dus zeer lang, en wel van

teen na’t ander Eiland, overzwemmen.

Men heeft het bezogt , om zoo een
dier met Ryst en Batata’s Bladeren op
te voeden ; dog het heeft veel moeite
in , om ze in ’t leven te houden ; hoe-
wel ik 'er ten tyde van de Heer Padbrug-
ge een op zyn Ed: Plaats heb zien loo-
en, dat zoo opgevoed wierd.

Men bewaard de koppen van deze
Dieren, om ’t zeldzaam fatzoen der tan
den, en zend die, als een zeldzaamheid
na ’t Vaderland , daar men ze by deze
en gene Verzamelaars van zeldzaamhe
den nu en dan vind.

Men heeft ook zoo een Babi-Roesa in
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Ambon by een Liefhebber gehad, die 't
lang by zich opgevoed, en gewent had
na zyn naam te luisteren , zoo dat, als
de Kinderen het maar by zyn naam rie-
pen , het aanstonds daar op by de zelve
quam, en als men ’t op de rug kraeuwde,
liet het de Kinderen toe er boven op
te gaan zitten.

Dit at Canari, Ryst, Padi, en voor
al zeer graag Visch, en ’t ingewand des-
selfs

Het was ook rosser en zwarter van
verw als zy gemeenlyk wel vallen; wat
meer gekruld van hair, dat wel wol
geleek ; dog men kon niet bespeuren
dat het zoo sterk van reuk was, als de
wilde zyn.

Men hoord weinig geluid van dit
Dier ; dog als ’t geluid geeft, is het
allernaast, als ’t geknor van een Ver-
ken.

Men heeft in Amboina ook Aapen;
Aagen.

maar al mede niet oorspronklyk, zy val-
len veel meer, en in overvloed op’t groot
Eiland Borneo, Java, en andre Eilan-
den ; dog hier in Amben zoo weinig,
dat het niet weerdig is, om ’er van te
spreken ; weshalven wy , ’t gene wy
daar van te zeggen hadden , voor Bata-
via, als wy van die Stad zullen spre-
ken, bewaaren.

Men heeft hier ook Jacht-Honden, Honden.
en andre diergelyke, dog dat ze al mede
van Java, eerst gekomen zyn blykt
aan de naam , die er ce Amboineesen in
haar Taal aangeven, alzoo zy die Asoe,
dat een Hond in 't Javaansch betekend,
noemen.

Men gebruikt daar meest brakken tot
de Jacht, en ik heb ber nog een andre
kleine zoort van Honden toe zien ge-
bruiken , dog die geenzins na onze Ha-

zewinden , of andre Honden, gelyken.
By de Chineesen, en ook by zommige

Hollanders, is een Schotel, van een
Hond toebereid, een van de grootste
lek kernyen, die men hen geven kan.

Ik heb 'er ook kleine Juffer-Honde-
kens; maar zeer weinig, gezien.

Men heeft hier ook Katten, geel en katten.
zwart, en ook wel enkel zwart, en
anders van verw, dog ik heb aan de zel-
ve iets gezien , dat ik nooit aan andere
Katten gezien hebbe, te weten, dat zy
cen zeer korte staart, en die even zooda-

nig hadden, als of zy half afgekapt was,
dat vry zeldzaam staat

WildeOp Gilolo, ontrent Dodingo, heeft
vliegendemen vliegende Civetten. Zy hebben
Katten.

vlerken als de Vleder-muizen van de

voorste tot de agterstepooten, waar me-
de zy van de eene na de andre Boom

vliegen. Zy hebben ook zeer lange
steerten, byna even eens, als de Meir-

katten.LI 3
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knagen. Zy knorren als een Hond, diekatten. Als deze nederzitten, zoo ziet
aan een been knaagd ; dog blazen daarmen hare vlerken niet.
na als een kat, die boos isMen heeft dezelve niet boven vyftig

Zy is hol en als half gesloten vanJaaren herwaards daar ontdekt, door
oogen , kort van ooren , redelyk langdien zy zeer wild en schuw zyn.
van hals , van onderen wit met tweeZy zyn ros van kop met donker graew
drie bogtige zwarte strepen, over hetgemengd, en hare vlerken zyn van bui-
wit, en over dwars, als of het zoo veelten ook met hair bekleed , ’t geen het
Halsbanden waren.verschil tusschen haar en de Vleer-mui

Aan ’t Wyfje zyn de witte streepenzen is. Zy zyn scherp van gebit, zoo
breeder , dan aan het Manneken , zyn-dat zy in staat zyn een houte Koy ge-
de ook zwarter, en graeuwer, en datmakkelyk in eene nacht door te byten
niet recht dwars, maar schuins.Andre noemen die ook wel vliegende

Zy zyn kort van pooten, die zwart,Aapen

en met vicr teenen voorzien , waar aanHet Volk van zeker Schip, ’t Jacht
scompe klaeuwen met een viyfde ’er dichtBoero genaamd; Ao. 1677. ontrent Hale
agter zyn. Her lyf tusschen de voorstemabera in Ternate, naby Dodingo, leggen-
cn agterste pooten is redelyk dik, rondde, wierd allereerst een van deze Die-

en in ’t gemeen niet wel anderhalf voetren, zich op de Boomen houdende , en
lang, en de steert ontrent zoo lang alsvan de eene op de andre vliegende, ge-
het lyf, zynde die in ’t Manneken dikkerwaar. Zy zagen dit eerst voor een Enk
van hairen met dichte en lange hairenhorentje aan , dog het hoofd was vee
bezet , waar door die wel een arm dikscherper, en meer na een Coescoes (eer
schynd te zyn. Het Dier sleept denDier, dat wy hier na in Prent vertoo-

nen) gelykende. Het was graeuw van zelven meest na, of houd hem onder den

buik.hairen, van de neus af, en over de rug
tot agter toe, met een zwarte streek. De hairen over ’t lyf zyn meest als

Aan de voorste pooten, van de klaeu van een Kat, zoo glad en gliimmende
wen af, tot aan de klaeuwen der agter niet ; maar wilder en verwerd staande

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, ge-
dan 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
gezien te hebben. manier zwarte en graeuwe over dwers-

De Civet-Kat is mede in Amboina gaande streepen.
dog niet op alle Eilanden van dien be Wy vertoonen dit Dier hier niet, om
kend. Zy valt hier alleen (zoo ik mei 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- Dier heeft , en waarom het alleen ge-

men, en dus hier voordgeteelt zyn, zoo vangen 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 gaderd in zekere klieren , die in een by-
lyke lange en dikke staart, een spitze zonder beursje leggen , ’t geen de ge-
kop, en scherpe muil, evens eens al- daante van een Bal-zakje heeft. In de
die van een Vos byna uitloopende. Mannckens legt dit beursje dicht aan de

Zy is zeer vinnig en sel van gezicht Rechter-bal voorwaards op de schacht,
heeft lange witagtige hairen tot den 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

en wyzespitzer is. Zy zyn van zulken schert oplet , van buiten ’t Wyfken van
van die tegebit , dat zy in eene nacht een dikke Manneken niet onderscheiden kan. Dit
vergase-

houte Koy met haar Honds-tanden door beursken heeft, zoo wel in de Manne-ren.
ken
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kens als in de Wyfkens, in de lengte
tusschen de klieren cen opening, of lan-
ge scheur, die op des zelfs grond met
veel korte witte hairtjens bezet is , die
daar ook los in zyn. Deze klieren nu
zyn zoodanig van een menigte van zweet-

gaatjens voorzien dat zy het Civet door
de zelve van zelfs uitzweeten, en in dic
opening , wanneer het te veel is, doen
komen, in hoedanigen gelegenheid van
overtolligheid die Dieren zich ook, in

t wild zynde , tegen cenige scherpe
houten wryven, om, wanneer nien deze
overtollige vogtigheid te veel prikkeld,
die zoo quyt te werden ; dog in die ge-
ne, die men in Koyen heeft, is men ge
woon dit beursje zagtkens met de vin
geren om te keeren, en de Civet 'er uit
te drukken , dat men met Bamboes

speetjens, of met een klein lepelken ,
afstrykt en byeen zameld. Dit Civet
nu, eerst 'er uitgehaald zynde, is zeer

vuil, en met veel hairen gemengd, ge-
lykende zeer wel na etter , zynde van
een zeer sterken reuk , die veelen ver
veeld, en misselyk maakt. Ook blyft
zy zeer lang in de kleeren , en aan de
handen, zoo dat men moeite heeft, om

die met wasschen ’eruit te krygen, en te

verdryven.
Het Civet der Mannekens is minder

en dikker ; dog dit werd van de Ja-
vaanen, en Maleyers, voor 't best gehou-
den, vermits het zuiverder is; hoewel

de Baliers dat van de Wyfkens veel lie-

ver willen hebben, om dat die overvloe

diger Civet geven , schoon het dunner
en ook wel met pis vermengd is.

Als men de Civet ’er uithaalen wil ,

moet men dit Dier een strop om ’t
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
in de mannekens by de balletjens legt.
en vry grooter is, dan de zelve zyn, en
in ’t midden ook gekloven , en daar aan
wel te kennen is) en men drukt op bo-
vengemelde wyze ’t Civet 'er uit ; dog
inen moet wel toe zien , dat men in t

uithaalen van de Civet het beursje niet
te hard en drukke , dat 'er bloed navol¬

ge. Ook moet men die leden, na 't af-
haalen der Civet, met Calappus-Melk
smeeren , om de pyn te verzagten ; al-
zoo dit Dier door dit drukken , en af-
haalen van de Civet, zeer boos werd,
hoewel men zonder die terging wei-

nig Civet 'er van krygen zoude
De Civet nu Zuiverd men op deze

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
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wascht die nog eens met het Zap van
zuure Limoenen ; daar na droogt men
het in de Zon, en bewaard het in een
Tinne of Loode fles.

De Bengaalsche Civet werd zoo goed
niet als deze bevonden , om dat zy
zeer veel met Olie , Zand, &amp;c., ver-
mengd is.

Die den reuk verdragen konnen, droo-
gen de beurskens dezer Dieren in den
rook, en leggen die by hare kleederen

Wat nu ’t Wyfjc aangaat, daar heeft
men minder moeite mede om ’t beursje
te vinden, alzoo dat dicht by ’t aarsgat
is, en niet veel daar van in fatzoen ver-

schild; dog men moet 'er de Civet zeer
voorzigtig uitnemen, en wel toe zien ,
dat zy die met haar pis niet beswalken.

Wat nu de binnenste gestalte van dit

Dier aangaat, ik heb daar in een lever
gevonden, die by na donker-rood, en
in drie stukken verdeeld is, ieder van

welke stulcken weer twee kleender ver-
deelingen heeft. In de Holligheid der

zelve hing een groote Gal-blaas. De
blinde darm was aan ’t einde zoo krom.
als een hoorn. Het had ook twee ge-
kronkelde klieren , waar in de aderen
van het darm-scheidzel te zamen komen.

De nieren waren zwartagtig, zoo zy
maar zoo niet door de wond, in’t van-

gen gekregen geworden zyn. Aan ’t
Manneken kan men buiten aan het teel-

lid niet, dan ’t hoofdeken, bekennen,
dat van binnen een beentje had; dog de
schacht self was senuwagtig, tegen den
aard der Honden en der Wolven, die

dat deel beenagtig hebben.
De Parastata , na de ballen loopende.

waren 1ood , dog twee andre aderen ,
uit de nieren haren oorspronk hebbende,
waren wit, en liepen in het Civet-beurs-

je uit, dierende, om die vogt daar in te
rengen.

Aan ’t Wyfje was de Baar-moeder
plat, uit de stompen drie-hockig, ein-
digende in ’t Vrouwelyk-lid met een
ruimen ingang, gelyk ook die twee
witte aderen daar onder na ’t beursje lie-

pen. Het Manneken en Wyfken had¬
den een kleene blaas, en ’t Wyfken had
twee tepels onder aan de buik

De naam van dit Dier is een Civet-
Kat, dat men niet verwerren moet met

de Muscus-Kat (dat een quade naam is)
of 't Muscus-Dier, dat geen Kat, maar

een Geyt, of een Muscus-Rhee, Hind,
of een Bok is, gelyk de Kenners weten.

Zommige hebben dit Dier voor de
Hyeena der ouden gehouden, die meer
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 oor-
spron-

De Civet-
Rat van

binnen ,

hoedanig.
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is vry beter enspronkelyk vallende ,
favaansche, Benmeer geagt , dan de

gaalsche , Malaksche, en Siomse Civet
Katten, om dat der zelver Civet zoo
goed niet is. Hoewel de Civet, die ui1
Guirea komt, voor nog beter gehouden
werd, gelyk ook die Civet-Katten groo-
ter , dan de Ambonsche, en lichter tam
te maken zyn ; dog die in Siam vallen ,
zyn grooter, dan die men hier heeft.

i5De wyse, om dit Dier te vangen,
tweederley. Men doet het, of met sprin-
gen (waar door ’t Beest verminkt werd.
en meest sterft) of met enkele strikken,

of met een val, dat vry beter is , alzoc
men ze dan levend heeft, en behoud
Zy werden ook wel van de Boomen ge-

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

gebragt , die de tralien wisten door te
knagen, en zoo te ontkomen ; dog die
blyven zich dan alzoo ontrent de Hui-
zen ophouden, loerende op de Hoende-
ren , en die geraken zelden weer in 't
Bosch.

Het voedzel van dit Dier bestaat

hier in Doerions , Piessang , Tsjampeda 's
Soorsacken, en Hoenderen, dog aller

liefit Doerian’s , die , dewyl zy mede
zeer sterk van reuk zyn, zeer veel tot
het bereiden van de Civet in dit Dier

my toeschynd toe te brengen.
er

Men gebruikt de Civet hier in Indien

zeer weinig in de Genees-kunde , dan
alleen , om deze en gene gebreken van
de Lyf-moeder te helpen, en voor al
doet men die tegen de opstyging dienen,
’t zy met die in’t lichaam te brengen,

’t zy met den navel 'er mede te bestry-
ken ; dog men moet wel besorgen, da-
de Vrouw, die lyd, de reuk niet onder
de neus kryge.

Men wil ook, dat de Civet, veel ge-
roken, en van onderen gebruikt zynde.,
de Maandstonden verwekt, de verkoude
Lyf-moeder zuiverd, en tot de ontfan-
kenis bequaam maakt.

Men smeerd ook dezelve, by Kolyk,
wel op de Navel en Buyk, na dat sy in
eenige Olie ontlaten  waar toe de Olic
van Wynruit zeer goed is.

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
een zeker geheim, om uit dit Dier een
een zekere Olie te trekken, of 'er een
uittrekzel op deze wyze van te verga-
deren. Zy slaan een welgemeste Civet-
Kat dood, villen, en stooten die (na die
van de vuiligheid gezuiverd te hebben,
met beenen met al tot gruys, koken die

LING DER
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
aan ’t zelve cen zeer groote kragt toe,
om den Man te versterken, voor al, zoo

men van dit vet iets op ’t hoofdje of aan
de Voorhuid der Manlykheid strykt. Om
deze reden hebben die grooten ’er altyd
een doosje van by zich, gelyk zy, daar-
om alleen, de. Civet en Amfioen ook

zocken.

Men gebruikt de Civet ook tot ’t ma-

ken van allerley welriekende Olien, dog
paarzaam, alzoo zy anders hinderd

De Civet-kat, die op hare wyze ook
al loos is , steekt veeltyds haar steert in

't Water, daar dan de gainaelen aan
komen hangen, waar na zy dezelve schie-

lyk op landwerpt, en die dan op eet
Onder de Dieren van Amboina is de De Coes-

Coescoes mede cen zeldzaam Dier, zynde coes
uit het geslagt der Wezels ; dog is zoo
groot, als een middelbare of volwasse

Kat.

De kop heeft zeer veel gelykenis na
een Rot, of na een Vos. Het is spits
van bek, kleen van hoofd, en ’t lyf is
als dat van een volwassene Kat. Het is

bezet met fyne dichte hayren, even als
een Kat; dog zy zyn meerverward, ge-
lyken na Wol, en zyn van verwe uit den
rossen en graauwen , by na als die der
Haazen. Zy hebben ock een breede
zwarte streep langs den jug, zommige
zyn ros, en eenige ook wel wit van
hair; dog die vind men zelden , en als
dat al gebeurd, zyn het Mannekens.
Anders zyn de Wyfkens van de meeste

kleenc Cocscoezen graauw ; dog de
groote hebben roode oogen, en zyn, de
Mannekens wit en zwart, en de Wyf-
kens graauw. De groote voor al zyn
zeer boos en ge-aarlyk, konnende, als
iemand hen, op een Boom zittende, by
de steert vat , wel een Kecrel na boven
trelcken, die zy dan ook wel weer we-
ten te laten vallen. Het heeft aan zyn
scherpen bek, en boven zyn oogen, lange
borstels, ofhairen. Deoogen zyn blaauw,
met een weinig rood ontrent den oog-
appel, en glinsteren zeer sterk. Zy ver-
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
werden die in vyf teenen, die zeer scher-
pe klauwen hebben, verdeeld , zyn-
de die pooten van onderen glad en kaal,
en zeer zagt, gelykende byna een Kinder-
handje. Van deze pooten en klaauwen
bediend zig dit Dier wel het meest, zyn-

de zoo rad ’er mede, als een Aap, om
er zich
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'er zich in allen deelen mede te verwee-
ren : want schoon dit Dier wel zeer
scherp van tanden is, zoo is ’t niet ge-
woon zig daar mede zoo veel, als wel
met deze zyn pooten en klaeuwen, te

verdedigen.
De agterste pooten zyn veel grooter

en vleeschagtiger, en maar in vier sulke
teenen verdeeld ; dog de grootste en
middelste teen is in tween gekloofd. De
steert van dit Dier is ruym een Elle
lang , welkers agterste deel naast aan ’t
lyf dik , en met Wolagtige hairen be
zet is, zynde het overige van dien kaal,
en aan ’t eynde met een beenagtige
kromte bezet, waar mede dit Dier zich
aan de takken der Boomen zoo vast
houd , dat men het daar naeuwlyks af

trelken kan. Zoo ras men ook met

een vinger daar maar aan komt, blyft
het daar aan hangen. Men is ook ge-
woon, zoo ras men ’er een gevanger
heeft, die aan de steert tusschen twee te

zamen klemmende houtjens vast te bin-
den; dog zoo het dat deel van zyn steert
daar door (gelyk wel gebeurd) of door
iet anders, kwyt raakt, komt het door-

gaans kort daar na te sterven.
Het cet; op zyn agterste pooten zit-

tende, en de voorste als handen gebruy-
kende, by na als de Eek-horenkens, Co-
nynen, &amp;c., en zoo ’er onraad opkomt,
is 't in een oogenblik op een Boom.

Het heeft een zeer sterke reuk over

zich, die gansch niet aangenaam is, ko-
mende van des zelfs pis , die roodagtig
is, en die dit Dier , by de minste vree
ze, of schrik, ontschiet. Men ontmoet
zomtyds op strand wel diergelyken reuk;
dog dit is de reuk van het blad van ze-
keren Boom, Halex Littorea genaamd.

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 voort-
teeling verschild zeer veel van die van
andre Dieren, en geschied op een won-
derlyke vrecimde wyze.

Het brengt zyn jongen niet voort in
een Baar-moeder, binnens-lyfs gesloten;
maar buytens-lyfs in een opene zak, of
beurze , die men tusschen de agterste
pooten gewaar werd. Deze beurs heeft
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
beneden op de grond is die kaal, en glad.
Hier in is geen andre opening, die in 't
lyf doorgaat; maar daar zyn twee of vier
platte en klieragtige uijers, die ontrent
een schelling groot, en yder van een
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lang tepeltje voorzien zyn, byna als een
eynd van een navel-streng , twee duy-
men lang , wit , en aan ’t eynde open
zynde. Aan deze tepels blyven de jon-
gen gemeenlyk hangen, kruypende dan

eens in, dan weer eens uyt die zak , die
van binnen in zoo ruym is, dat zy zich
daar in gemakkelyk konnen verbergen.

Van binnen in dit Dier is ook niets te
vinden , dat na een Lyfmoeder gelykt,
of nu die jongen uyt die zak, dan of zy
aan die tepels groeijen, gelyk de vrug-
ten aan de Boomen , (die, volwassen
zynde, afvallen) is een zaak, daar ik met
geen zekerheid van spreken kan. Altoos
t is zeker, dat zy in die zak voortko-

men, en allereerst aan die tepels ontdekt
werden , daar zy ook ten eersten aan
zuygen. Dierhalven is die laatste gedag-
te , datze uyt de tepels voortkomen, wel
de waarschynelykste, om dat die beurs
zeer dicht gesloten blyft ter tyd toe
dat de jongen volwassen zyn. Ook vind
men de nog kaal en onvolwassene jon-
gen aan de tepels zoo vast hangen , dat
er, wanneer men zedaar aftrekken wil ,
het bloed komt na te volgen. Ook is 'er
aan yder tepel, waar aan de jongen zuy-
gen , 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
dat de jongen gespeend zyn, en terwyl
de andre volgende jongen daar dan aan
groeijen. In de Amboirsche Coescoesen
heb ik twee en ook wel vier jongen
gevonden, gelyk men dan ook zoo veel
tepels in de beurze, of zak, sag. Dog
in andre Landen hebben zy wel meer
jongen. Hoe ’t met de ontrankenis de-
zer Dieren toegaat , weten de Inlanders
nog niet zeker te zeggen.

Men vind het Manneken zelden, en
t is altyd grooter, en rosser, en niets is
zeldzamer, dan een spier-witte Coes-
coes, dat altyd Mannekens zyn, ontreni

van groote als een gemeene Huys-Kat;
hoewel 'er ook wel grooter zyn. Daar
zyn ’er ook van die witte, die onder

aan den hals hoog-geel bevonden wer-
den.

Onder den steert hebben de zelve on-

trent 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 an-
der Manneken , dat uyt den graeuwen
en rossen was, in den bal-sak bespeurd twee
groote klieren , die zeer wel na nieren
geleken, hebbende twee water-peezen,
die na de blaas gingen, en agter de zel-
ve in de huyd lagen de ballen zelf ver-

borgen. Het teel-lid hing aan deze on-
trentMm

Het

Manne

ken van

dit Dier
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de Boomen te leyken ; zoo dat 'er eertrent een lid van een vinger lang na buy¬
slag by dit kyken, en star-oogen, dieten, staande na agteren.
yder cen niet eygen is, zyn moetDe naam van dit Dier is by de Inlan-

Des zelfs Wanneer men dit Dier jong vangt.ders en Maleijers Coessoe, en by ons
naam. kan men het zelve zeer tam makenCoescoes, een naam, diemen ook geeft

en gewennen allerley spyze te eeten :aun zeker stekelig Gras, wiens Zaad aa
dog, groot geworden zynde, staat dede klederen der voorby gaande hangei
reuk van des zelfs pis, die zeer sterk is,blyft, en dat de Bosch-luys genaamc
rmand byzonder tegen, alzoo men haar

werd. Men noemd ook zeker lang fny
niet aanvatten kan, of zy pissen aan-gras , gelyk ook allerley verwerd kreu
stonds van vreeze. Ook zyn zy , ompel-Bosch , ’t zy op de Velden, ’t zi
hun scherpe klaeuwen , en gebit, nuaan de Boomen, zoodanig, als mede dis
en dan al wat gevaarlyk aan te tasterDier, dat zich veeltyds, ja meest, in
knorrende , als men ’er maar ontrendie ruygte ophoud
komt, niet weynig, en byna als eenHet valt in Amboina, en in de Moluk

De plaats Eek-hoorntien, of als een Rot, die inze Eylanden, en houd zich daar, nieidaar 't
naeuw is

valt. (gelyk in West-Indien) onder de aarde Spys deZy eeten in ’t wild groene Linggoa,
maar in de Bosschen en op de hooge zer Die

of Waringin-bladeren, ook wel de buy ren.Boomen , en voor al die, dewelke vo
ten-schille van de Canari's, of ook weBosch-touwen bezet zyn, op. Dit Die
Piessang, en andre zagte vrugten meeronthoud zich geerne in verafgelegent

De meeste Inlanders eeten dit DierBosschen, daar het buyten vrees var
voor een lekkerny, gelyk ook alle demenschen is
Heydenen en Christenen dat zeer geerneHet is daarom, dat men die zoo veel
eeten; maar de Mooren gebruyken ditniet op ’t Eyland Amboina, als wel op
oit , om dat zy het voor een onreynhet groote en kleene Ceram, dog nergens

Dier houdenmeer, als op Hoewamohel, vinc
Men vind weynig Wyfkens, die nieNiet min verwonderens weerdig is dWyze

eenige jongen in die zak by zich heb-van het te wyze, op welke de Inlander gewoon
benvangen. is 't zelve te vangen. Dit geschied doo

De Inlanders zyn wel gewoon ze maarhet Dier, als ’t in een Boom zit, sterk
met huyd en hair te braden , alzoo daren wel zoo lang aan te schouwen , dat
de hairen ’er met een afbranderhet door zyn groote vreeze, hoe vaf

Het vleesch van dit Dier is zacht, en Gebruykhet zyn steert ook om een Boom of
des Zelfszoet, als van een Hoen, verschillendtak geslagen heeft, ter neder valt tot spyze.

niet veel van dat der Conynen; dog heOok is het , zoo ras het een mensch
behoud altyd iets van die sterke Coes-ziet, wel gewoon, aan een tak zich
coes-reuk, dat 'er egter beter uyt braad,met zyn steert vast houdende , zig te la
als uyt kookt. Ja ’t komt een Conynten hangen , en dus over en weder te
zoo na in smaak, als ’t gebraden is, datslingeren, kykende die geen, die het
het weynig lieden, als zy 'er niet oplet-ziet, sterk aan. Die nu dit Dier ge-
ten, of als ’t hen niet gezegt werd, zou-woon zyn te vangen, blyven stok-stil
den proeven. Het vleesch der grootestaan, en het zelve maar sterk aanzien
ziet 'er wat geel uyt, en staat daaronwaar door het vergeet zich met zy
cmand, die t niet gewoon is, wat te-steert wel vast te houden, en van bo
genven na beneden tuymeld, blyvende dus

De Hollanders zyn ’er egter niet zeeieenige tyd in Kat-zwym leggen, in wel¬
terk opgezet, en het moet 'er al vrike tyd het dood geslagen, of ook wel
schraal zyn, eer de Zoldaat er zichlevend gehouden werd
nede verlustigen zal, alzoo ons volk ’eDe Amboineezen meynen , dat die ey-
wat vies van isgenschap van een Coescoes uyt eer

de steert van dit wit En in dMen schryftBoom te kyken, nietaanydereen; maa
Dier, gedroogd zynde, groote kragt Geneesalleen aan zekere geslagten onder her
toe, en men wil, dat het gestooten, of kunde.gegeven, en eygen is. Het is zeker
ot een Poeder gemaakt, en dus cendat niet alle , die willen, het konner
Kraam-Vrouw in zware Barens-nood inverrichten, maar dat alle , die uyt de
gegeven zynde, groote uytwerkingerUliassers zyn , dit ten eersten weten te
gedaan , dat ook die steerten een zoortdoen, zonder dat andere van ’t Eylanc
van een prys toegebragt heeftAmboina, of van Leytimor , wat moeit

Men zegt, dat zy, zoo gebruykt, enzy, zelf in een tyd van gebrek , we
als een Poeder ingenomen zynde, oolaangewent hebben, dit konden verrich
heerlyk tegen de steen zyn, en dat voorten , daar eenige Lieden van Honimoa

al die uiterste kromme klaeuw, daar ’tdaar op afgerigt zynde, ’er aanstonds zoo
Dier zich aan de takken mede vastveel, als men 'er begeerde , wisten uyt

houd
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houd, uytnemend daar tegen, en ool
tegen de ziekten der Hoenderen , en
Voogels, en Ganzen is , 't welk zy de
zicke Dieren met ryst te ceten geven,
die daar van (zoo de Amboinerzen zeggen
menigmaal bevonden te hebben) ten eer
sten beter werden.

Op de Eylanden van Aroe, bchooren-

de onder de Landvoogdy van Bande, en
om de Zuyd- Oost gelegen , vind mer
een Dier, dat de Maleijers Pelandoc, er
de onze cen Filander noemen. De Ma

leyt sche naam beteekend een Konyn, om
dat het veel gelykenis daar na heeft, ja
het voorste deel schynd byna van een Ko¬

nyn te zyn, hoewel de kop of de
muyl wat langer, en voor zooverre ool
wel wat na een Vos trekkende is ; en

het agterste schynd wel van een Kat
te zyn. Indien de Kop zoo spits niet
was, zou die zeer wel na die van een

Konyn gelyken, ook is zy kleener, er
heeft een korte en zagte baard, of hai
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

agtige teenen , die wel wat na vingeren
gelyken.

Deze pootjens raken de aarde zeer

wcynig , dan wanneer zy nederlcggen,
maar dienen hen meest als handen , om

de kost te vatten, als zy op haar agter
lyf of agterste pooten, over-eynd zit-
tende, 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
en langer, als de voorste, gelykende
wel wat na die van een Haas, hebbende

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
kaal, en ’t agter lichaam zelfs is hard
en ook kaal, dienende dit Dier tot eer
achter-hiel, vermits het op beyde die
hielen (hoedanige het 'er vier aan de
twce pooten heeft) gemeenelyk over
eynd, of een weynig voor over zit, er
het is ook gewoon daar mede te loopen
of wel eygentlykst voort te springen
en te hippelen, dat het nogtans zoo
gaeuw en gezwind weet te doen , dat
de Honden werk hebben, om het te

agterhaalen.
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Ook gebruykt het zyn steert , om te
vaster, en te gemakkelyker , te zitten,
vermits die zoo styf, als een stuk hout
cn die ’t gewoon is als een derde agtér-
ste poot vast tegen de grond aan te zet-
tCn.

Deze steert is een groote span lang
vol dichte hairkens, als een Katte-steert,
ontrent een duym dik , zynde donkei
graeuw, als een Aap, van verwe , en
onder aan de buyk vuyl-wit, met zagte
wol bezet.

Het heeft ook een zak even eens als

de Coescoes, onder aan’t lichaam, dog
kleender; en niet gespleten, gelyk aan
de Coescoes, maar met een rond gat na
voren toe, waar in men vier tepels ziet.
zoo dat zy gelyk de Coescoes schynen
voortgeteeld te werden. De Jongen
loopen in en uyt die zak, en terwyl de
Moer nu en dan zoo met haar in dic
zak voortspringt , komen ’er de Jon-
gen zeer aardig pas met de koppen uyt-
kyken.

Wy vertoonen dit Dier niet asgetee-
kend, 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 Coes-
coes. De Hollanders geven het de naam
van de Aroesche Kat. De Maleijers sge Deszelis
lyk wy gezegt hebben,) noemen he Naam.

Pelandoc Aroe, dat is, de Aroesche Ko-

zyn; gelykende allerminst na een Kat

dog de verwe sweemd ’er wel wat na-
of na die van een Haas, en voor al met
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
licht tam te maken, zoo dat men die al-

leen over al loopen laat. Zelfs komen
zy wel tot op de tafel met ons eeten, en
hare spys bestaat in Padi, Boontjes, Sa-
goe, Pyst, Suyker, en allerley andere
spys ; dog zeer geerne eeten zy Sirib-

Biaderen; ook hebben zy grooten trck na
de Olie in de Lampen , waar door zy
zeer licht haren baart branden. Zy
hebben die onaangename reuk van de
Coescoes niet by zich, ook cet men de
zelve gelyk als de Konynen , by welke
zy veel opgevoed werden, doende geen
quaad ter Wereld, ja zy gaan wel by de

Meyden en Kinderen te zamen slapen ;
dog als men die volwassen uyt het
Bosch krygd, zyn zy niet wel op te bren
gen , immers men heeft ’er dan meer
moeite mede. Als men dit Dier by den

Mim 2 hals
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Men kan het met de hand gemakkelykhals rat, geeft het een zacht geluyd
en licht taim maken. Het komt nu enalzoo het dit niet wel lyden kan. Het
dan wel in de Dorpen, aasende sterk opgeeft nu en dan agter uyt een zeer vuyle
t ingewand van Hoenderen , Visch, enwind en stank van zig
roor al opCoescoesen. Het cet ook al-Des zelfs teel-lid stond verre van zyn
lerley vrugten.aars, en de ronde ballekens des zelfs hin-

Het is, zoo de Amboineezen zeggengen los aan den buyk. zeer lekker van smaak, vallende meest
Die van Aroe vangen dit Dier met

in ’t hoog Gebergte tusschen Mamalo enHonden, en de jongen met de hand ;
en Way; als mede op den zwaren Bergdog de oude weeren zig zeer sterk,
die by Ema legt, en Hoewaressi genaamdslaande met de agterste pooten. Men
werd, zoo ik van den Orang Kaja, Da-eet ze ook voor een lekker Wild-braad,
vid de Fretis, menigmaal gehoord heb,zelf by groote Heeren.
die ’er by voegde , dat het niet veel ge-Men vind by de Amboincezen nog een
vangen wierd.Dier, in groote niet veel van een Coes-

Deze Orang Kaja, gelyk ook decoes, hoewel ’t nog wel zoo kleen is
Pati van Soya, verhaalde my , dat 'erverschillende. Men zou het met recht
nog een ander Dier is ’t geen die vaneen Bosch-Kat mogen noemen ; dog zy
Sova Sowari, en die van Hoetoemoerigeven het de naam van Lauw.
Matineri noemen.Het is ontrent anderhalve voet,

Dit houd zich op de allerhoogste Ge-wat meer lang , van gedaante byna als
bergten, en komt zelden te voorschyn.de Civet-kat; dog de steert maakt de

Het heeft twee groote opstaande slag-helft van des zelfs lengte uyt. Het is
tanden , die wel een halve vinger lang,wat donkeragtig van verwe ook wel

Deen zoo wit, als ’t best lvoir, zyn.veel verwig, nu en dan met donkere
Muyl van dit Dier is ook wat ingebo-vlekken gespikkeld.
gen, en het heeft een vooruytsteckendeHet heeft roode oogen, witte tanden,
kin. De Couleur van ’t zelve is zom-en het heeft een hoofd by na als de

tyds graeuw zomtyds veelverwig. HetCivet-Kat, of als een Vossen-kop, diens
is van groote als een jong hert, metvoorste deel by de oogen wat ingebo¬
korte voorpooten, en hebbende hair bygen, gelyk des zelfs muyl boven, bene-
na als dat van een Kat. De steert desden, en by de oogen met veel lange
zelfs, die zich wit en rood vertoond,hairen , of borstels, als de Civet-Kat.
is wel een halven arm lang, en wanneeren ’t aan zyn voorhoofd ook met eenige
dit Dier bang is, dan kruld het die te-witte hairen bezet is. De oogen staan
gen zyn lyf , even als de Conde van eendroevig, de neus is in tween gekloofd.
Vrouw (zynde ’t hair met tuyten tegenen ’t heeft ronde wydgeopende ooren.
t hoofd gelegt) om. Als het voort-Het lyf is als dat van een Kat; dog
gaat, hoord men een geluyd als suy,gespikkeld met bruyne of donkere vlek-
Jar,sar. Ao. 1697 2 1658 wierd erken.

op Legbari een gevangen , waar overDe steert is zwart, vol dichte hairen
zich alle , die dit Dier zagen, verwon-bezet, en heeft agter aan een witte plek,
lerden.of quast.

Men ziet hier nu en dan ook welHet ziet 'er gansch niet vriendelyk uyt
een Diertje, Toepe genaamd, en bestDe voorste pooten zyn in dit Dier
na een Eek-horenken gelykende Zymede als de handen des zelfs, en in vyf
vallen hier al mede niet oorspronkelyk ;teenen, met breede xorte nagels voor-
maar zyn hier van andre gewesten ge-zien, verdeeld, die niet kaal, (gelyk
bracht.aan de Coescocs) maar met veel hairen

Het is kleener, dan onze Eck-horen-bedekt zyn. Aan de agterste pooten zyn
kens, en wel zoo vriendelyk, en ’t is,de teenen , en klaeuwen , nog wel zoo
even als de Aapen , van een Korswyli-lang , waar op het in ’t gaan staat, en
gen aard, zeer genegen zynde om tewaar door ze van onder glad, en zwart,
speelen. Het is niet veel grooter, alsgelyk zy ook van boven met hairen, als
een gemeene Rot, zynde ontrent 7  8de voorste, bedekt zyn.
duym breed en lang, hebbende een wol-Wy vertoonen dit Dier by de Letter
lige steert, die een weynig korter is.E. na ’t leven afgeteekend.
Het is over ’t gansch lyf met een dichtHet is langzaam van gang ; dog ge-
en zagt bont, als de Coescoes, bezet,zuind in ’t klimmen, en ’t laat zich

en is ros-graeuw van verw hoewel ikhandelen, als een Kat, wetende zyn lyf
er ook gezien heb, die spier wit waren;ook in verscheyde bogten te draeijen. Het

dog die zyn zeer zeldzaam.onthoud zich meest op de Boomen. Men
Aan weerzyden van den bck staan ee-hoord des zelfs stem zeer zelden ; dog

nige zwarte hairen, of borstels. Hetdie is als die van een knorrende bigge.
hecft
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DIEREN VAN
heeft korte dog scherpe tanden, waar
onder aan weerzyden twee lange zyn,
ook heeft het twee Honde- tanden in de

boven- mond. Het heeft uytpuylende
oogen, als de Coescoes; dog zy zyn
zwarter, en vriendelyker, en het heeft
korte ronde wyd-geopende ooren

De voorste pooten hebben vier, en de
agterste vyf lange teenen, en ’t meest
van de agterste pooten is kaal en vleesch-
achtig, alzoo dit Dier daar meest op
staat.

Het draagd zyn steert fraey over eynd,
spreydende den zelven gelyk onze Eek

horenkens uyt , zoo dat die bol en dik
staat, dog het legt zelve noit (gelyk ’t Eek
horenken) op de rug neder, zynde die
meest wat agteruyt gestrekt en na de
rechter hand gebogen.

Het is een lief en vriendelyk Beestje,
en men kan het zeer tam en mak ma

ken, en ’t zal die gene, die het kend,
niet, dan zagtkens ; dog de onbekende

kan het wel zeer fel in de vingers byten.

Als ’t quaad werd , kan het knorren en
gillen als een Rot.

Wy vertoonen het hier na het leven,
de Letter F. afgeteekend.by

Het onthoud zig meest op de Calap-
pus-Boomen, en in de Bamboes-struyken.

Het eet in 't wild Calappus- Nooten,

Piessang, Pyst, en allerley Boom-vrugten;
dog, by de Menschen reeds gewent zyn-
de , eet het byna alles , en’t zal ( als
men het dit geeft) ook wel wat Wyn
drinken , zelf wel tot dronken werdens
toe, en dan blyft het zoo lang uytge

strekt leggen, als het is
Het is vry teeder en zwak, konnende

niet veel verdragen, en sterft zeer licht,
als ’t maar eenige ongewoonc spys eet.

De Javaanen verdeelen dit Dierken in

twee byzondre zoorten, het eerste en
grootste is de eygentlyke Toepc, die zy
pok wel Toepenando noemen ; dog de
kleene zoort noemen zy Tsijot, aan ’t
welke de Maleijers de naam van Tilo

Rimba, dat is, Bosch-Ror, (die 't ook

wel gelykt geven , hoewel het van lyf
en bont even eens als ’t andre is ; dog

de steert aan de jongen vertoond zich
ontrent het uyterste kaal, Muysvaal, en

graeuwagtig over ’t lyf , hoog-geel aan
de buyk ; dog met eenige zwarte stree-
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
der zelve te likken, dat zy geernedoen,
en dat niet verveeld, of vies voorkomt,
alzoo het zeer zuyvere Beestkens zyn
die niet onreyns eeten zullen.

Zy werden meest op ’t Eyland Java
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gevonden , en zyn van daar herwaards
gebragt. Zy zyn ook op Ceylon, en in
Hindostan, of in’t Ryk van den Grooten

Mogol.
Men eet die zelden, ten ware dat de

groote nu en dan by deze en gene Ja¬
vaanen, die niet al te hard Moorsch zyn
( 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 getra-
lide huyskens met een rad vol tralien ,

dat men omdraeyd, gelyk als men in

Holland gewoon is, voor maken.
Anderzins moet men dat goedje aan

ten ketenken leggen zoo men geen
schade aan banken , stoelen , &amp;c. (daar
’t aan knagen zou) lyden wil , alzoo al-
les zyn gading is. Ook zal het, als 't
quaad gedaan heeft, die geen , die 't
ziet, nog als uytlachen, en ’er vriende-
lyk tegen knorren.

Het is zeer geerne by de Menschen ,
kruypt die onder de kleederen, klauterd
hen op de schouderen, en wil gedurig
by de zelve zyn verbergende zig nu en
dan in ymands mouwen , zakken , en
tasschen. Ook zal het ymand vreemds,

die zyn Meester benadeelen wil , aantaf-
ten , en te tragten te byten. Het eet

geerne mede aan de tafel, en springt 'er
wel eens over henen , om by zyn Mee
ster te zyn.

Het is ook zeer vreesagtig, en laat ten
eersten gelyk de Coescoes) zyn pis loo-
ven , die wel geen vlekken ; maar een
leelyke reuk, die in lange tyd niet ver-
gaat, van zich geeft.

Het slaapt ook zeer geerne warm, en
kan , zoo men het niet warm legt , ’s

nagts wel onder ’t hoofd-kussen kruy-
pen, ’er een groot gat in byten , en zig
dan in de Karoc verbergen.

Het groote slag, dat wel zoo ros, als
de kleene, is, jaagd ook de Rotten in

Huys weg ; dog zy vangen die niet;
ook verneemd men ’t een nog 't ander

van de kleene zoort. Zy leven niet bo-
ven 4 a5 Jaar, en als zy oud werden vai-

len de hairen van de steert uyt , ja kna-
gen ze zelf af, en sterven zoo. Twee
van de zelve by een, deugd niet, alzoo
zy malkanderen de ooren van de kop
vreeten, waar af zy dan komen te ster-
ven

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
de dikte van een middelbaar Verken ,

dog is wat langer en smaller van hoofd;
maar de snuyt is na evenmatigheid van
dit Dier vry groot, en zeer wyd van

neus-Mm 3
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De groote Egels werden op Malakkeneusgaten. Het geheel gezigt, en de

zelf in de Huyzen opgevoed, en leverengansche snuyt des zelfs, is onder en bo-
goed vleesch tot spyze uyt; dog de klee-ven ook vol zwarte baarden en bor-

ne Egels zyn daar niet grooter, als eenstels bezet.
Rot, en zeer wild , zich zelven in deHet heeft korte ronde ooren. Het
holen der aarde onthoudende. Het isvoor-lyf is met dunne wecke doornen
dat Dier uyt 't welke die heerlyke steen,zoo dicht, dat men de huyd niet beken-
sy hen Koeliga Landac, by de Portugeesennen kon, bedekt, welke aard-verwig van
Pedra de Porco, en by ons de Verkens-Couleur, en meest aan ’t eynde zyn ;
Steen genaamd , voortkomt, en welkersdog die ontrent de pooten staan, gely-
zwaarte van cen halve Ryxdaalder tegenken geheel en al na borstels, en zyn nog
40 250 Ryxdaalders verkogt werd.aardagtiger van verwe. Het agter-lyf

Op Java, Sumatra, en Malakka valtis ook zeer dicht met groote doornen en
cen ander Dier, hier van verschillende,pylen, of pennen, die wel een halve

voet lang, en ten deelen wit, tendeelen Diten by hen Panggoeling genaamd.

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 penrokken van te maken , om dat zy
ydele lange hairen, en zoo men die wat icht en zeer hard zyn, zoo dat men die

van malkanderen trekt , kan men ’er niet licht doorbooren kan.

de huyd tusschen beyden zien. Dit Dier is ook goed tot spyze, en ’t
Het agter-lyf eyndigd met een dikke kan met zyn scherpe klaeuwen ten eer-

stompe 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 poo-
eenigzins in reyen, en meest na agter ten zyn in vyf teenen verdeeld, hebben-
gekeerd. Het hoofd en den hals zyn de aan yder een lange klaeuw.

Muys -vaal van verwe, aan den buyk Geen Dier kan zoo gezwind verbor-
zyn de doornen week, en mede borstels gene gangen, en holen, onder de aarde
gelykende. maken, wetende zelf een geheele steene

Het heeft breede tanden, gelyk een vloer te ondergraven , waarom men die

Koe ; dog de twee voorste zyn langer, 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 te komen.

verdeeld, gelyk aan een Meer-kat. Als Zeker Heer had ’er een in zyn Huys,
het voordgaat, maakt het eenig ge die by nagt los raakte, en ten eersten
druys met syn pennen. Of deze nu ook, ot by des zelfs Buurman den grond zoo-
als zy quaad werden, harc pennen (ge- lanig doorgegraven had , dat dit Dier
lyk de Afrikaansche, en Malakze) uyt- uyst op de zelve tyd, zoo als die Buur-
chieten, en die met een opblazing van man, een Smid zynde, aan zyn Werk
haar lichaam uytdryven, is my onbe¬ bezig was, door de grond te voorschyn
kend. 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. doorreeg dien gewaanden Duyvel met

Wy vertoonen dit Dier hier in teeke- een gloejend Yzer, waar op het aan-
ning by de Letter G. 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 Zy konnen de kop en steert zoodanig
vicesch, en getuygen ’er van, dat het in een rollen , dat zy by na een ronde
goed van smaak is, waarom zy die ook bol gelyken, ook kan men die dan om-
in hare huyzen wel met Ryst mesten , mogelyk van malkanderen krygen, ten
waar door zy metter tyd ook redelyk zy dat men de zelve met water begiet.
tam werden. 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, zeg- zy dan ook veel voor den dag komen.
gende, dat de zelve, op een steen ge- Op Ceylon noemen zy dit de Ceylon-
wreven, en op wonden gesimeerd zynde, sche, in Tayouan de Taywansche Duyvel,
het steken der vergiftige Visschen, en in Brazil noemd men dit Dier Tatoe, en
van andre diergelyke ingekorvene Die sy de Spanjaards Armadillo.
ren, geneest. Dog by de Javaanen, en andre Ooster-

Ook is dat, ingenomen zynde als een lingen Panggoeling, dat is, Roller, en
poeder, tegen de krimping des buyks, by ons de Mieren-vanger.
en tegen steken in de zyden, zeer goed. De Javaansche zyn van groote, als

een
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een middelmatige Hond, dik en rond
van lyf, en zeer spits van muyl, of
snuyt, hebbende een Hagedis-steert
zynde op den rug voor, en aan de zy
den, met harde vierkantige schubben,
by na als een Schild-padde, bedekt, hoe

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.

Het is kort, en kleen van pooten -
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

leefd , waarom ’t zommige onder ons
ook wel de Mieren-eeter noemen.

Zoo ras ’t een Mensch gewaard werd,
rold het zich als een kloot in een, bren-

gende zyn steert en kop onder de buyk,
zoo by een , dat men geen van beyden
daar aan dan vernemen kan ; ook zegt
men dat het zoo, op zyn rug leggende,
slaapt.

Het is vet en zoet van vleesch, en
de Chineesen ceten het zeer geerne; maar

de Mooren zyn ’er vies van
De vellen dezer Dieren naeijen de Ja¬

vaanen twee a drie aan malkandren, en

maken ’er hare Borst-wapens van, alzoo
zy een Pyl-schoot verduuren konnen,
voor al, zoo zy van de huyden van oude

Beesten gemaakt zyn
Dit Dier valt op Java, zynde daar

ontrent een vadenn met steert met al
lang. Ook heeft men het op ’t Eyland
Madura, als medc op Crimata, Bilittor
en Makassar, daar men 2 a 3 van de zel-
ve om twee a drie Schellingen ver

koopt.
Des zelfs agterste deelen werden tot

Reuk-werk gebruykt, gelyk die van de

Civet-Kat.
De Berglieden op Makassar zeggen

dat het daar van groote als een Kat
met schubben bedekt, en zeer lekken
van fmaak is, en zy naeijen de vellen
over hare Schilden.

Of dit Dier daar een en ’t zelve is
met de Timbaus van Gelobes, die in de

Bogt van Cajeli valt, en welkers agter-
deelen ook tot Reukwerk verkogt wer
den , weet ik niet

Men heeft hier ook Wezels, die van
fava ’er gebragt, en die rond en lang
van lyf, laag van pooten, spits van kop.
gelyk een Rot, lang en hairig van steert
en ros van verw zyn.

Het is by de Javaanen met de naam

van Kagar Angan bekend
Dit Diertje werd zeer mak, en men

voed het ook wel in de Huyzen op, al-
zoo ’t de Rotten vangt, en die zelf wel

uyt de aarde graaft.
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Het is ook een vyand van de Slangen,

blazende zich, zoo ras het 'er een ge-
waar werd, zeer dik op; en als de Slang
het dan met haar bogten, daar omgesla-
gen wel meynd gevat te hebben, zoo
trekt het zyn buyk , die ’t zakken laat
zeer schielyk in, en weet de zelve dus
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

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 ,
als ’t eygentlyk is

Het valt zeer veel op de Javaansche
Gebergten, en op Borneo.

In Amboina vallen ook Land-schild-

padden, een leelyk en afschuwelyk Dier
zynde 6 of 8 duymen lang, vuyl-zwart
van schaal , z00 dat men het voor een
klomp aarde aanzien zoude, hebbende
scherpe kanten, die wat opgeworpen of
na boven toe staan Zy heeft boven geen
heuveltjes ; dog des zelfs rug loopt wat
cherp toe, en is in 13 Schilden ver-
deeld, die met vuyl-witte streepen, of
verdeelingen, onderscheyden zyn.

De pooten zyn in vier teenen ver-
deeld , waar aan kleene klaeutjens zyn,
waar mede zy ook wel weten te klau
teren.

Men vind ze in de Ambonsche Bos-
schen , en wel meest in de schaduwag-
tige valeyen, daar ’t vogrig is, of daar
de Rievier doorloopt. Men brengt de
zelve ook wel in de Huyzen, of Thuy-
nen , en laat ze daar rondloopen, om
haar kost te zoeken.

Als men de zelve gekookte ryst voor-
zet, let men er wel op, of zy daar van
eeten, en die dat doen , dezelve kan
men gemakkelyk opvoeden ; dog zy
doen dat zeer zelden, dat zy daar van in
't bywezen der Menichen eeten , en die
dat niet doen willen , blyven zeer ma-
ger, of komen te sterven.

Zy tieren nog best in een Thuyn
daar zy op de Moeskruyden aasen, klau-
terende nu en dan ook wel tegen deze
en gene stokken op, om by deze en ge-
ne bladeren te komen, die zy geerne
eeten. Ook aten zy , nu en dan de
visch en krabbetjes, die in de Zee-ho-
renkens vallen , en die de Jongens
als zy die schoonmaakten , weg wier-
pen, na welke zy ten eersten gewoon
waren te kruypen , en die in hare holen
te brengen. Zy konnen zeer lang hon-
ger lyden , ’t geen ik aan een Schild-
padje ontdekt heb, dat , in de Kelder

zynde

De Land-
Schild-

padde.
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’t verder lichaam na een Hagedis. Hetzynde, in een vat gevallen was, daar
is zwartagtig van huyd , fyn geschubt't wel een half Jaar in gezeten had
met geele vlekskens over ’t lyf, zyndezonder dat men bedenken kon, waar
verder wat langwerpig rond van lichaam.van dit Dier geleefd had.

De steert loopt heel spits uyt, is bene-Zy grocijen zeer langzaam , voor al
den rond , en boven hoekig, of watdie men zoo in de Huyzen of Thuy-
driekantig. De tong is lang, en in tweenen opvoed.
takken, als die van de Slang, gespleten,De cyeren der zelve zyn langwerpig.
welke dit Dier zeer lang uytschier, omals die der Slangen; dog smallen.
vliegen, of eenige andre dierkens, ’erDe Inlanders eeten deze Schild-pad-
mede te vangen.den niet ; dan dat zy 't vleesch der zel-

De pooten zyn in vyf lange teenen ver-ve nu en dan in eenige ziekte wel to:
deeld, en met scherpe klauwen van eengeneezing gebruyken, voor al in zekert
ongelyke lengte voorzien , waar medegebreken, met welke een zoort van
dit Dier zeer rad weet op een Boom tekramp vergezelschapt gaat.
geraken. De oogen zyn zwart, en sterk-Zy kan zig ook in 't water onthou-
glinsterende, staande dicht boven ’t op-den, gelyk zy ook zoo wel in de wa
verste kinnebakken, agter 't welke menter-Putten, en elders, in ’t leven ge-
nog twee kaale plekken , even of ’t oo-houden werd , aasende op ’t slyk3

gen waren; ziet; dog dit zyn des zelfsMosch, en de Vischjens, in de Putter
ooren.groeijende.

Kort agter de pooten heeft het overMen heeft hier te Land een gevaarly
dwers een groote scheur , dienende totke ziekte Penjakit Mangkasjar, dat is.
ontloozing van des zelfs vuyligheid; ookde Makassaarsche zickte genaamd, en by
legt het daar door zyn eyeren, die lang-de Amboineezen, met de naam van Enne
werpig, zacht, en geelagtig zyn.moeri , dat is, Schild- pads- Euvel, be

Binnens-lyfs hangen die aan een eyer-kend.
stok, die met twee pypen na de voorZy treft beyde Mannen, en Vrou
noemde uytgang loopt. Des zelfs vleeschwen , zynde een zoort van een kramt
is wit en vast, by na als Hoendervleesch,in de teel-deelen, die met een groote
welkers smaak ’er ook aan toegeschrevenpyn geheel inkrimpen, en hen, zoo 't
werd.niet tydelyk geholpen werd, in levens

gevaar brengen. Het is een byzonder gaeuw Djer we-
tende ten eersten en zeer gezwind deOm die ziekte nu te geneezen, ge-

bruykt men het onderste deel van de Boomen en Huyzen te beklimmen ,
houdende zich meest op ’t Geboomte,borst van dit Dier , 't welk gewreven,
dat dichtst begroeid is, en voor al op deen als een Poeder den Lyder ingegever
Waringin- en Linggoa-Boomen, niet bo-zynde , een groote uytwerking doed ;
ven in de Bosschen zoo zeer, als wel indog of de Inlanders (die zeer geheim met
en ontrent die, de welke na by de Rical hunne zaaken, en voor al, die de Ge-

nees-kunde raken , zyn) 'er nog iet an- vier-kant, en die ook niet verre van de

ders by doen, is my onbekend. Huyzen zyn, alzoo zy by nacht wel ge-
voon zyn de Hoenderen en EndvogelsHier vallen ook Kaymans of Crocodil-
daar zy op aasen) uyt hare Kotten telen in menigte alomme , welkers be

haten.schryving wy voor bygaan , om dat dit
Zelden kan men die levend krygen,Dier by andere zeer dikwils beschre-

vermits zy zoo rad zyn ; hoewel zy nuven is.
Alleen moet ik hier maar by voegen, en dan nog veel met strikken gevangen;

dog meest geschoten werden.dat ik 'er gezien hebbe van een uytne
mende groote, die ik van verre aan de Dog zy zullen zelden op de eerste

schoot nedervallen.uytgangen der Rivieren heb zien leggen
Die van dit slag in ’t Water levenbakeren in de Zon, en die wel 20, 24.

2 30 voeten lang waren. zyn wel 5’a6 voeten lang, wel zoodik
Men heeft ook de Leguwaan alhier als een been of dye, zynde verder rond

een Dier, ten deelen na een Crocodil, en van lyf, en uyt den zwarten en geelen
gespikkeldten deelen na een Hagedis gelykende

zoo dat men het tot beyde die zoorten Deze houden zich meest op 't Land
zou konnen brengen. Daar zyn Land in de ruygten, in en ontrent de Moeraf-
en ook Water-Leguwaanen hier ; dog sen op; dog weten, gejaagd zynde, ge-
wy 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 steertmaal zoo lang, als ’t lyf. Van kopge-
l om de Boomen, en houd er zich medelykt het zeer wel na een Kayman; dog
vast aan de takken. Men
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Men mest de zelve wel in de Huyzen
met Hoender- vlecsch en Ryst, en de

Amboincesen maken ’er eer lekkerny van;
maar de Mooren ceten die noit. Zy trek-

ken ’er ’t dun vel van , koken die met
hunne Sajor, of Spenagie, of braden dit
Dier als een Hoen; ook zyn er Europia-
nen , die ’t dan wel eeten, voor al de
Matroosen ; ook fruyt men de Eyeren,
en eet die al mede

De Maleijers noemen dit Dier Boaja
Hoetan , dat is, de Bosch-Cayman, de

Anboinecsen, Boewa, ool noemen hem
andre wel Soa, Soa. Dc Spanjaarden
noemen dit Dier sguwana, waar van het

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-
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
er nogtans ook een groot verschil tus-

schen die beyde: want zy is wel eens zoo
dik van lyf, als de Ambonsche: Ook heeft

de West- Indijsche over de rug doorgaans
een zaage, daar de Ambonsche rond, en
effen is. Ook verschillen de verwen

en spikkels, in die beyde, voor al aan de
caribische uytvoerig door de Heer Ro-
chefort Hûist: Ant. Part. I. Cap. 13. Art.
beschreven

Daar is nog een by-zoort , by den In-

lander Lipanze genaamd , die wy by de
Letter H. in Prent vertoonen.

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-
certa Libyca brecder van lyf is, en meerna
de Schûldpadgelykt, die de Hebreen ool-
a5 Tzap noemen. Bochart in zyn Hiero-
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.

Het byt wel fel na de Honden, dog is
vry mak tegen een Mensch, die ’t niet
licht byten zal, als men het maar stout
by ’t vel vat.

Het onderscheyd tusschen 't Manne-
ken, en Wyfken, bestaat meest in de
groote alzoo 't eerste altyd grooter is,

III. Daez,

AMBOINA. 281

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 Manne-
kens zyn , alzoo beyde de zoorten op 't
Land en in ’t Water zig onthouden.

Zy ceten ook zeer geerne hout-Wor- Haar spy-
men , waarom zy ook veel met Sagoe-
Wormen onderhouden werden. Tegen
den dag roept dit Dier gemeenelyk zeer
luyd, poe, poe, poe-

Daar is nog een andre zoort van Legu- De¬

Kemp¬waanen, die men de Kemphaan, of Soa
naan.Soa Ajer, dat is , de Waier- Leguwaan,

noemd.

De gemeene Man hout dit Dier voor
't Manneken van ’t voorgaande Dier,
dog zy verschillen zeer veel , ende heb-
ben geen gemeenschap met malkanderen,
chalven dat ook clke zoort zyn byzon-
der 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
hebben, ben ik egter verzekerd, dat an-

dre , die dit Dier zoo wel kennen, als
ik, de Mannekens gezien, en zeer wel
onderscheyden hebben.

De Kemphaanen in tegendeel werden
alle voor Mannekens gehouden, en daar

van hels ik zeer klaar en onderscheyden
de Wyfkens meer dan cens gezien.

De Kemphaan nu is veel lorter , en
dikker van lyf, dan de Wyfkens van de
bevorens beschreven Leguwaan, zynde
222 3 voet lang.

De kop van dit Dier, den hals, en ’t
voorlyf, maken ontrent ; voet van zyne
lengte, het agterste daar by genomen on-
trent 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-
le vlck in de plaats van de ooren, en bo-
ven op de snuyt verneemd men twee on-
scheydene neusgaten. Het heeft kleene
digte muyzen-tanden; dog breeder, een
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;
dog die breeder, dun en buygzaam, als
iie van een zeer jong biggerje, en met

weynig vleesch bekleed zyn.
De pooten zyn, als die van de Legu-

waan ; dog dikker, in vyf teenen ver-
deeld , en van dunne klauwen voorzien,

welke teenen aan weerzyden eenige vel-
lekensNn
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lekens of vliezen , by na als de Water
Vogels, hebben, waar mede zy waar
schynelyk gewoon zyn te zwemmen,
hoewel hare teenen niet aan malkanderen

vast zyn.
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
de kortste, en in twee leden verdeeld, de

tweede daar aan volgende; heeft drie le-
den, de derde teen, vier, en de vierde,

die de langste is) vyf leden; dog de vyff
de, staande wat verder van de andren af
heeft wederom drie leden, en is de derde

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

pe ziet men eenige ronde schubben, als
oogen , die elf a twaalf in getal, en die
't Dier (zoo het schynd) in 't klimmen
behulpzaam zyn. Kort agter de agterste
pooten staat over dwers die scheur of
opening, als aan de Leguwaan, die ronc
werd, als 't Dier eyeren legt

Van den nek af langs de geheele rug is
een doorgaande vinne, als een Raag van
gedaante , die op zommige plaatzen in
korter doornen, gelyk de gansche plaats
tusschen de beenen op andre plaatzen ook

wel in langere verdeeld is. Inzon-
derheyd kort agter de agterste pooten
ryst die vinne wel twee duymen breed

vertoonende zich by na, als een kam,
die het Dier opzet, en zich wel een agt
ste deel van het Dier uytbreyd. Het on
derste van des zelfs steert is rond.

Het bovendeel heeft twee doorgaande
scherpe ruggen van schubben, die zeer
digt aan een staan. Aan ’t onder-dee
staan de schubben ook wel in rijen dog
die zyn niet scherp. Het gansch lichaam

is vol kleene schubben, die dicht op een
staan ; dog aan de pooten (daar zy zich
in rijen vertoonen) aan de steert, en aan

de snuyt, zyn zy wat grooter. Die ik
van dit Dier gezien heb , hadden geen
kwabbe, of wannen, onder aan den hals

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'zaamge-
rolde darmen. Het vlecsch des zelfs is

ELING DER

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
byzondre everstokken vergaderd , en in
twee ruyme pypen verdeeld , die in de
rechten darm dicht by de scheur eyndi-
gen, maar de eyeren, gelegt zynde, zyn
langwerpig en wit. Het middelschot
of Diapbragma, legt tusschen de voorste
pooten. Fet hert is kleen en driekantig,
de lever is langwerpig, en smal, gelyk
als een mild, en daar aan is een rond gal-
blaasje: De long is kleen, en van een

roode verwe , die wat na ’t loodverwige
trekt. De Mage is nauw en wit, zyn-
de 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
kleene geele half-doorschynende steent-
jens gevonden hebben, behalven welke

hy ook eenige Wormen , wel wat na
Duyzendbeenen gelykende , (dog niet
van de vergiftige zoort zynde, of die

zoo een pynelyke steek geven) ingeslokt
had

Wy vertoonen dit Dier hier na’t leven
In Prent

afgeteekend, gelyk dat by de Letter I. vertoond
te zien is

Het onthoud zig meest ontrent de Plaats,
Rievieren en zoete Wateren ; hoewel 't

ook wel op 't Land komt; dog ’t is niet
gewoon op hooge Boomen te leimmen.
Ook legt het zyn eyeren ontrent de Rie-
vieren in’t zand, en wel byzonder on-

trent de Eylandekens, of Tand-plaaten
die men hier en daar in de Rievieren wel
ziet

Men noemd dit Dier de Kemphaan, Naam des
of de gekamde, ook wel de wilde Wa-zelfs.

ter- of Rievier-Leguwaan.
De Mannekens en Wyfkens vandit

Dier hebben geen eenerley kam, en ver-

schillen ool merkelyk in gedaante, en
teckening van haarverw, want het Wyf-
ken (dat altyd ileender is) heeft een
doorgaande lage kam , die zig nergens
hoog verheft; maar de kam van ’t Man-
neken verheft zig zomtyds in ’t midden
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 Wa-
ter verbergende zig onder de Klip-
pen 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 by-
ten,
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ten, als t gevat werd, zynde vry ge-
makkelyker, 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
West-Indische, als onze rechte Legu-de

Waan.
In Amboina heeft men de rechte Cha-

meleon niet; maar wel een bastaart zoort;
hoewel de onze dit Diertje al mede de
Chameleon , om dat het 'er wel wat na

gelykt, nocmen.
De gemeene gelykt eenigzins na een

Hagedis, dog zy is ranker, en mager-
der van lyf, dat drickantig is, loopende
de rug van de magere zyden scherp toe,
boven op welke rug een scherpe fyne
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,

gelyk de rechte Chamxleon heeft. De
nck is wel het sterkst gelyk als met tan-
den van een zaag bezet. Agter den bek
heeft hy twee gaten , hem voor ooren
dienende , onder de keel is een kwab-
be, die al mede getand, of als een zaag,
is , welke hy in trelken en ook opbla-
zen 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 huyd des zelfs is ruyg, zynde steets
fyn geschubt. De pooten zyn in vyf
lange , dunne, buygzame teenen, met
klauwtjens bezet, verdeeld. Het Dier
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.
Men ziet dit Dier by de Letter K.In Prent

restoond. hier na ’t leven afgeteckend, zynde ’t
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Manncken, en by de Letter, L. het Wyf-
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- Chamæ-

leon.waards het Dier wil

Het onthoud zich op de Boomen ,
pringende meer, dan dat het kruypt,
van de eene tak op de andre zich zeerge-
zwind begevende. Ook leeft dit Dier
niet van de lucht (gelyk men geloofd
maar van Vliegiens. Al wat het met de
tanden vatten kan , houd het zeer vast;

weshalven men het in de nek aangrypen
moet, als men niet wil gebeten zyn.

Ik heb ’er eens een eenige dagen
in ’t leven gehouden ; dog de Mieren
hadden hem doodgebeten. By ’t ope-
nen des zelfs vond men een langwerpig
ey, langer dan een Duyven-ey ; dog niet
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-
schynende van lyf zyn, en die verschey-
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 Chamæ-
leon, 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 Wyf-
ken van de Ambonsche doet, nemende de

verw van dat geen , daar ’t opzit, aan;
zit het op eenblad, zoo werd het Groen,

zit het op een zwart kleed, zoo werd
het zeer bruyn en donker van couleur,
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 cou-
seur 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¬
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-
ner van kop, en nog steyler, ook zeer

stuursNn 2
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de pooten vyf klauwkens , die niet (alsstuurs om ’t aan te zien, en vry knob-
in de andre Hagedissen) van een afgezon-belagtiger, dan ’t vorige, hebbende bo
derd; maar met een vellcken aan een, enven de oogen veel knobbeltjens, en daar
van onder gerimpeld zyn, waar medetusschen ook eenige deukjens of putkens,
het zig, tegen een zolderloopende, vasteenigermaten na een kroontje, als dat
houden kan. Zy zyn dood-koud, envan de Chamxleon, gelykendc. Het is
willen niet aangekeken zyn, of loopenkort van pooten, en lang van teenen ,
dan aanstonds weg. Van de drek van dithockig van steert (gelyk de voorgaande
Dier, onder Tabak gemengd , is zekerdog in allen deelen kleener. De vlerker
Man op Hila van zyn Hoer zonderzyn, als een dun velleken, met vier rib-
haren toleg, vergeven, en gestorvenbetjens doorregen, die zig in mindere
waterende niet dan bloed. Zy deed hetaderkens verdeelen, by na als de vlerker
egter op raad van een Moor, om hem tevan een Vleer-muys , zynde verder met
sierker op haar te doen verlieven.graeuwe en zwartagtige vlckken bezet

Il hebbe van dat slag van Hagedissendie zich by na als de vederen van een Vo-
er vecl, en veclerley; dog zonder vleu-gel vertoonen. Deze vlerken zyn aan de
gels, maar zeer schoon geteckend, ge-voorste pooten , en aan de zyden des
zien ; weshalven men van de zelve , desbuyks , vast, en als dit Dier zit, houd

genegen zynde , zeer veel zou konnenhyze tegen ’t lyf aan te zamen gevou-
schryven, indien wy niet voor hadden,wen, even eens als de vogels hare vleu
om van elk maar iets, en ’t voornaamstegels doen; dog als het springen wil, dar
te zeggen , alzoo anders dit werk zoobreyd het die uyt, en vliegd 'er medt
merkelyk hier door zou vergroot wer-van de eene Boom na de andre

den, dat het den Lezer zou konnen ver-Het lichaam van dit Dierken is don
drieten. Om ’t wellce voor te komen,kerder, dan van ’t vorige, trekkende
wy hier maar van eenige van de voor-wat na ’t Spaansch groen, en zynde als
naamste zoorten spicken , die wy mey-met zwartagtige streepen of linien gewa-
nen genoeg te zullen zyn , om deterd.

nieuwsgerigheyd van den Lezer te vol-Onder de keel heeft het een kleen
doen, en te gelyk ook, om hem kenniswannetje, dat het opblazen en inhaler
van het noodzaakelykste, dat wy oordeel-kan. Aan’t lyf kan men geen of wey-

nig verandering van verwen gewaar wer den niet wel te konnen voorbygaan, te
gever.den, waar op men ’t zelve ook nederzet

Het onthoud zich in de Boomen on De Pandangs-Hagedis verschild in ge
daante niet veel van de gemeene-erent de Huyzen, voor al op de Limoen 15

negen duym lang, zynde de helft vooren andre vrugt-Boomen, aasende op klee- t

ne Wormkens, even als de voorgaande, lyf, en ’t overige voor de staart gerc-
kend. Het hoofd is breeder, als ’t lyf,ook kan men niet bespeuren , dat zy ee-
plat, en by naa drickantig. De beknig ander voedzel, dan dit, hebben.

loopt spits toe, de oogen zyn groot, enOnder de Dieren, die veel verwonde
uytpuylende , van verwe als ’t lyf, datring verdienen , heeft men ’er hier een,

dat by den Iniander, en ook by ons , de licht Kastanie-bruyn , dog na den 1u9
vliegende Hagedis genaamd werd. wat donkerder is, Over de gehecle rug

Zy is niet groorer, als een gemeent licp cen witte streep, een stroo breed

zynde , die zig op de kop in tween ver-Hagedis, dog zy vertoond zig egter wat
grooter, als andre , wanneer zy hare deelde, en ieder deel eyndigde in de oo-
vleugelen uytgespaanen heeft, die zy an- gen. Agter loopt die een vinger-breed

op de steert, daar hy breeder werd , enders aardig tegen het lyf weet te bedek-
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

breed , en zulke staan ’er vyf tot by naandre te vliegen.
Men ziet de zelve zeer zelden, en aan ’t eynde, zynde de staart dun en rond

daarom werden zy voor cen zeldzaam 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

zins gemarmeld en fraay geteekend van In de bek heeft dit Dier scherpe kiee-
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

den Strand-Pandangzwart gesprikkeld en zommige zyn ook
Men heeft hier ook een Diertie, by de Dekeewitagtig een zeer bekend Diertie; Dog t

Maleijers Bingkarong genaand, en een nverschild veel van de andre. 't Heeft aar
on
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roort van een Hagedis , dog dikker
van lyf, en wel 10a 12. duymen lang
Van kop gelykt het wel wat na een
Legnwaan , zynde plat, en niet breed

Het heeft een redelyke groote bek, met
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
langwerpig , agter welkc het twee ga-
ten , in de plaais van de ooren , heeft
Het lyf is breed, en by na vierkantig.

De staart is kort, rond, en stomp aan
’t cynd, hebbende nog een byzonderlid,
als een kleen steenken

Over ’t gansene lyf is 't bedelet met
dik ke schuboen, die uyt den graeuwe en
zwarte glinsteren De pooten zyn kor-
ter, als dic van de Leguwaan, ook rond.

en in vyf lange teenen verdeeld. Zom-
mige zyn vauyl-geel van couleur, met

zwartagtige banden of flrecpen over de
rug, aan de zyden als gebruyneerd staal

zig vertopnende. Verder is dit Dier by
na even eens, als ’t vorige, behalven dat

deze een dubbele steert hecft, alzoo het

boven op zyn fteert een vleeschagtige uyt-
wasch heeft, dic schuyns na agteren
staa:, even als men aan de Viscl , die
men de Pyl-staa’t nocmd, ziet; dog niet

scherp, nog stckend zynde. Tusschen
dit uytwaschje, en het uyterste van ’t
lyf zietenae ade sinleei¬

zyde van de saart nog een diergelykc
uytwasch ; dog kleener en scherper.

Het heeft wel een vergift ig gebit; dox
is ; cwoon langzaaim te byten, en by na
niet, dan als ’t getergd werd

Het onshoud zien ontrent de

huyzen in de ruygte en luyden , dan
ontrent zynde ; en voor a in donkere
Combuyzen, Kook-huyzen, en Keu-
kens, daar ’t voor zich lolen in de aar

de maalet, om voor de fattenbevry te

Zyn;

Daar zyn 'er , die ’t voor een Diertie
houden, dat geen schade doet ; dog dit
is drrs bevonden ; want al, wat doon

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
en doodelyk wezen moct

Die ’er van geheten zyn, zullen 7 9
strax in ’t koud water dompelen, en de
beete verbinden met de schors van de Le-

moen swanggi wiens reul: dezc Dieren
niet verdragen konnen Oe re¬

den veel Inlanders, in ’t Posch zullende
gaan, en bekommerd voordit Dier, hun
ne voeten met die schorze bewinden

verzeke-d zynde, dat zy 'er dan geen
nood van hebben.
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Dit is de kleene, die wy dus verre be¬

schreven hebben, buyten welkc 'er ook
de groote Bingkarong, die veel grooter Degroot-
en schadelyker, dan de vorige, is. Deze pingka-
is wit en zwart getcekend ; en zommige rong.
der zelve zyn Goud-geel van verw. Dit
Dier is zeer vergiftig van gebit, en brengt
ook iemand met zyn steert een vergiftr-
ge steck toe

Men heeft ook een Tjitsja Bingka-
rong, die ruyg en geschubd over ’t lyf
is, hebbende een lange bruynagtige en
grauwe gemengelde staart. Deze hou-
den zig meest in 't Bosch op.

Indien men alle de Slangen, die hier, De peto-
en op de Eylanden hier omstrecks, zeer la-Slant.
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-
kend zyn, ogeven.

De Petola-Slang valt nu hier overvloe-
dig; dog is hier met de Chineesche of Ja¬
vaunsche Barken overgebragt. Zy is nu
een van de gemeenste. En die ook tot
cen ongelooflyke lengie groeid. Gemee-
lyk is zy agt, thien a twaalf voeten lang,
209 als zy vecltyds in de huyzen komt;
dog in 't Bosch valt zy doorgaans groo-
ter, en hoe dicper in ’t Gebergte, hoe
grooter.

Ik heb 'er een gezien, die agtert
Huys van de Heer Landvoogd in 't Hoen-
der-kot (alzoo dit Dier op Endvogels
en Hoenderen aast; gevangen, en wel
18 2 20 voet lang was. Ook heb ik 'er
cen van 24  25, en ’t geraamte van een,
die wel 36 voeten lang was, gezien.

A° 1706. is 'er een op ’t Voorgeberg-
te vin Soya gevangen , die van dikte als
cen Mensch in zyn middel, en die aan
cen hert, dat zy inzwelgen wilde, ge-
stikt was.

Dit was een vrcezelyke Slang , die
door verscheyde merschen moest voort-
gesleept werden, en die een Vore in den
grond, even als een zware balk, die men
'er oversleept, naliet.

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 duy-
men in de dikte, door vyf Slaven gevan-
gen

Men bevond ontrent twee voeten ver-
re op de steert een gat, waar door dit
Dier vuyligheyd loost, en daar ontrent
twee knobbelkens , waar onder twee
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.

Deze Slang was wit en zwart gespik-
keld over ’t geheele lichaam, dog hieren
daar met wat geel en bruyn gemengeld.
Aan de buyk was zy meest wit, dicht
geschubd, egter vry glad , zoo dat men
de schubben kwalyk openen, of opkry-
ken kon.

Die van deze zoort nog niet oud zyn,
zyn vuyl-bruyn van verwe over ’t lyf, met
witte en zwarte oogen op ’t zelve getee-
kend , daar hier en daar geele vlckjens
door loopen, even eens gelyk zig die ge
schilderde Sarasse en Petola kleeden, daar
zy de naam na dragen, vertoonen. Van

’t gat af loopt de staart toe, als die van
een Aal. De kop is niet zeer groot na
’t lichaam ; dog aan de zelve is te ver-
vonderen , dat zoo een kleene bek zich
zelven zoo wyd opscheuren kan, dat zy
geheelc Beesten en Menschen weet in te
zwelgen; dat zy onmogelyk zou konnen
doen, zoo zy 't onderste kaake-been (ge-
lyk men verzekerd waar te zyn) niet als
een waeijer wist uit te zetten; een zaak,
die 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

deze of gene Dieren te vangen hebben
de voornoemde Slaven mede ontdekt :

want terwyl zy op een heuvel stonden
hout te kappen , hoorden zy beneden in
de Valey een groot gedruys, even eens

of 'er een hert, of wild Verken, liep.
Dit dec hen daar na toe loopen, en zy

bevonden , dat een groote Slang met
een wild Verken worstelde.

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 vervaar-
lyk , dat het Verken, dat bot op de
zelve toeliep, dryvende de Slang in de
muyl schoot, zwelgende dit allenskens
in ; dog, wat nader komende , zager
zy , dat de Slang de kop van dit Verken
al geheel na binnen getrokken had , in
zoo verre, dat zy nu al bezig was om er

ook de voorste pooten in tekrygen; dogs
dit Verken wrong zig ook in zoo veel
bogten, dat zy al verscheyde malen mal¬
kandren tegen de grond slingerden.

Een van die Slaven, een Rotinees (want
die van ’t Eyland Roti verstaan zig zeen
wel op het Slangen-vangen) stak dit Die-
met 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-
zen Rotinees, die deze paal niet los laten
wülde, eyverde na de Rievier, aan wiens

ELING DER
kant dicht by ’t Water een groote Spe-
lonk was, daar zy na toe haatiede ; dog
de Rotmees hield haar zoo lang tegen ,
tot dat een van zyn makkers by hem

kwam , die de zelve een kap in de kop

gaf, waar aan zy stierf.
In Banda op ’t Eyland Rhun, anders

Poelo Rhun genaamd, is, niet lang voor
Ao. 1687. een van die zoort van Slangen,
gevangen, die van zulken uytnemende
lengte en dikte was, dat agt Matroozen
'er werk aan vonden, om die maar voort
te slepen , latende een Vore in’t zand
na, die zeer verre de Vore van een zwa-

re Klappus-Boom overtrof Zy was
door ’t inzwelgen van een Hert, alzoo
er de horens niet in wilden gaan, en ten
deelen ook door des zelfs huyd staken,
gestikt.

De Menschen , Honden , en andre
Dieren, is zy gewoon eerst dood te wrin-
gen , waarom zy ook wel de wringer
of de wring-Slang, genaand werd; hoe-
wel dit den aard van meest alle Slan-

gen is. Dierhalven is 'er niet beter
voor cen Mensch, als de zelve op hare
bogten met een mes in stukken te sny-
den , dat hen ten cersten hare kragt van
wringen beneemd

Zelden egter doen zy menschen aan ;
maar loeren meest op de Hoenderen en

Endvogels; ook zyn ’t goede Rotte-van-
gers, en de Chineesen voedenze, kleen

zynde, in hunne Huyzen en Jonken op. Ja
veel Inlanders zullen de zelve om geen
zaak ter Wereld dooden, zeggende, dat
hy, die het doet, niet lang leven zal.

In de tyd van de Heer Marvillewierd

'er in ’t Kasteel Victoria een groot
Slang in de wooning van zyn Ed: gevon-
den, en op zyn bevel (hoewel zyn Sla-
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

tyd. De Heer lachte daar gemeenelyk me-
de; dog t is zeker, dat zyn Ed;, enver-
scheydene in zyn Huys, kort 'er na
stierven. Dat zy nu van het dooden de-

zer Slang zouden gestorven zyn, zal
geen verstandig Mensch gelooven; maar
wel dat men, om zyn zeggen te bewaar-

heden , en tot styving van ’t bygeloove
der onnoozelen , dien Heer, en de zy-
nen, wat ingegeven heeft, daar zy kort
daar na van gestorven zyn, dat ik 'er van
geloove.

Ik heb ’er in de tyd van de Heer Scha-
gen een van 172 18 voeten in de groote
Galderyzien leggen, die wonderlyk schoon

getckend van vel was, en heerlyk met groe-
ne, geele , flaeuw-zwarte, en hlaeuwe

strepen door een gemarmeld , waarom
zyn Ed; de zelve ook uitschilderen liet.

Het

Scldvame

gevallen

met Slan-

gen.



DIEREN VAN
Het is my op zekeren togt, tusschen

Hoetoemo en de Pas Baguwala , ge
beurd, dat wy op den weg zoo een Oe-

lar Petola, of Petool-Slang, zagen leg-
gen, over welke eenige van myn dragers

cen vry wonderlyken sprong metmy, en
mynen draag-stoel, maakten, waar van
door my de reden gevraagd zynde, zy
my zeyden dat 'er een Slang was , waar

op ik hen gebood de stoel neer te zetten,
en dezelve dood te slaan.

Ik nam dierhalven een dikke tak van

een Boom, dat ook anderen deden; dog
wy konden die niet dooden. De Meester

van Hoetoemoerizey my, dat die Slang met
geen dikke stok; maar wel meteen Gabba
trabba, of tak van een Zagoe-Boom (die
zeer licht, en vol lucht-gaatjens is,
kon dood geslagen werden zoo men de
kop daar mede maar trof, alzoo dit licht
hout die eer , dan een zwaarstuk houts,
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 wey-
nig lichte slagen met een Gabba Gabbaiye
op de kop van de Slang geven, en zy
was aanstonds dood. Wat hier van nu

de reden is , wete ik niet ; ten zy ’er in
de Gabba Gabba zelf iet, dat men den

aard van dit Dier niet over een komt, en
doodelyk is, te ontdekken zyn.

Die zulk een Slang in hunne Huyzen
hebben, zullen die, al zyn zy gansch
niet bygeloovig, niet dooden , om dat
zy de Rotten, die 'er op de Zolder zyn,
zeer net weet te vangen, latende die zon-

der zich te verroeren, over ’t lyf loo-

pen ; dog zoo als zy van de kop sprin-
gen , hapt de Slang toe, en weg is
de Rot; daarom werd zy ook veeltyds
de Rottevanger genaamd.

Zoo lang zy voedzel boven vinden ,
onthouden zy zich daar; maar als ’er niets

meer voor haar is , komen zy wel na be-
neden , hoedanig 'er eens een van myn
Zolder op een Zoldertje ontrent een
steek-trap gekomen was, daar zy onder
de muylen en schoenen als een Scheeps-
touw, in verscheyde bogten, met de
kop in’t midden, opgeschoten lag, ge-
lyk wel meest hare gewoonte, en voor
al in ’t Bosch, is, slaande daar het eynde
van haren steert om de tak, of ontrent de
Wortel van een Boom, en leggende dus
in bogten opgeschoten, met de kop in
’t midden zeer wel bewaard , van waar
zy dan zich zelve in een oogenblik op t
een of ’t ander Dier, en zomtyds ook

wel op deze ofgene Menschen, weten te
werpen, als men zou meynen ’er nop

verre van te zyn.

AMBOINA. 289

Ik belastte aanstonds de voornoemde
Slang, die al fraey lang was, te dooden,
gelyk myn Jongens deden ; dog zedert
die tyd wierden wy meer, dan te voren,
van de Rotten geplaagt; zonder dat ik,
of iemand van de myne, gestorven zyn;
daar de Inlanders over verbaast stonden,
die daar niet wisten door te geraken, dan
alleen met te zeggen , dat zy geloofden,
dat de Duyvel, of de Geest, die in die
Slangen regeerde , zoo veel macht niet
over een Predikant, als over een ander
Mensch, had.

Ik zey, dat het altemaal maar van haar
bygeloof, en van deze en gene Konstena-
ryen van die gene, die hen dit wysmaak-
ten, kwam ; maar dat het anders maar
enkel opgeven, zonder eenige grond of
mogelykheyd, was; dog met botte Men-
schen, in welke het bygeloove reeds zoo
diep ingeworteld is, is het vrugteloos te
redeneren , alzoo zy geen begrip daar
van hebben , en nog blinder door hun
bygeloove werden.

Dat de Chineezen deze Slang in hunne
Huyzen meteyeren, enz. opvoeden, aan-
bidden, eeren, en zeer plegtelyk, als
zy een reyze zullen doen, op hunne Jon-
ken mede nemen , en met een groot ge-
rammel van bekkens na, en ook voort
voltrekken der Reyze , van boord bren-
gen, is een bekende zaak, en zy zullen
zonder de zelve geen Reyze onderne-
men, vast-stellende, dat die anders onge-
lulckig voor hen uytvallen zoude.

Dat de Alfoereezen de zelve eeten ,
hebben wy bevorens al gezegt. Veelc
zoeken ook zeer na haar vet, dat bevon-

den werd zeer heylzaam , en van groote
nuttigheyd in de genees-kunde te zyn,
wanneer ’t van jonge Slangen is, en, ge-
smolten zynde, bewaard werd, dat noit

stold ; dog zoo ’t van een oude Slang
is werd het wit, en als Boter, ook
garstig, en sterk van reuk. Dit is heer-
lyk tegen verstuykte leden.

Daar zyn ’er, die de pooten dezer Slan-
gen by zich dragen , om gelukkig in 't
peelen te zyn; dat waarschynelyk net
zoo veel helpen zal, als dat zommige de
tong by zich voeren, om welsprekende
te werden.

Daar zyn ’er ook, die van een steen
die deze Slangen of zommige onder de
zelve , in haar hoofd voeren zouden ,
spreken. De Inlanders noemen die steen
comala Oelar, of de Carbonkel-steen der

Slange , zynde de heerlykste onder de
Robynen. Men kan hier over na zien
het 3de Boek 58 Cap. van de Amborsche
Rariteyt-Kamer van de Heer Rumpbius ,
die verscheyde opmerkkelyke zaaken ,
hier toe behoorende , aanhaald. Gelyk
deze Ysselyke gedrogten byzonder groot

P
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de Appelbloezeme Petola-Slang, alzooenop Boero 4 a 8 vademen lang
zy by na schynd Purper te zyn.als een zware Boom dik, wit en zwart

Zy heeft vier langen tanden in harengeylckt, ontrent Tomsboe vallen, alzoo wist
6 bek, die onder en boven staan, zonderzekere Orang Kaja wel eer te zeggen, dat

dat 'er meer andre in bespeurd werdenhy zoo een Slang had helpen de kop af
dan alleen een eenige zeer korte, diekappen, waar in hy een Mistika Oelar
alle dicht in ’t vleesch stonden.of Slangen-steen, tusschen ’t hoofd en

Men weet niet, dat zy schade doen ;de ruggegraat gevonden had, die by dag
ook vangen zy Rotten-by na wit, of als blecke Barn-steen, en

Zy onthouden zich byzonder op lageby nacht vuyrig was. Hy had die steen
Pandang-Boomen, en ook wel op de Ca-toen nog; dog wilde dezelve niet toonen;
lappus- Boom. Men zegt dat 'er, kortwaarom niemand der onzen, die ’t hem
voor de groote aardbeving Ao 1674, eenhoorden verhalen, dit wilde gelooven.
Manncken van deze zoort boven de deurIk hebbe bevorens een ander geval
van een Huys met een kuif op de kopvan zulk een Comala verhaald, zoo van
gezien is, die zig ten eersten daar opzeker Man op Honimoa, die 'er cen gehac
weg pakre , zonder dat men die , wathacde; maar die hy by zekere brandkwyt
moeite men ook dede, heeft konnengeraakt was, als ook van die steen, om
vangen; dog verscheide lieden hadden dewelke de tegenwoordige Koning van
zelve zeer klaar gezien.gekoBatsjan by myn tyd in Amboinc

Daar is nog een ander Petool-Slangen zemen is, om de zelve te zoeken ,
die de Inlanders Oelar Tiji-de noemenvederom te halen van die gene, op de
Dit is de rechte en wel de fraiste Petool-Kust van Hitoe, die ze van een van zyn
Slang, maar zy werd niet boven een va-ge-voor-Ouders, maar te bewaren
dem lang, en daar alle Slangen een plattege-krezen nad; dog zy wierd ’er niet
kop hebben, heeft deze een verhevenvonden.

ronden kop.Het is egter zeker , dat 'er een ander
Des zelts lichaam is zeer fraay getee-slag van ronde platte steenen is , die de

kend met zwart, groen, geel, rood, engedaante van een ronde platte boon, on-
alle deze verwen zyn aardig ondereen ge-trent zoo groot als een dubbelken of
mengeld, even als de zyde-kleedjens, diekleene drie-stuyvers, hebben, die wit
de Maleijers Tijinde noemen , van welkcvan binnen, en zwart van couleur var
zy ook haren naam voerenbuyten en in den omkring zyn, en die

Deze, en de vorige Slang, verbergenzommige zeggen, dat al mede in ’t hoofd
zich veel in nieuwe vaartuigen, waar doorvan een Slang vallen, dog van welke an
zy zeer licht met de vaartuigen van dezedre waarschynelyker oordeelen , dat zy
en gene van Java hier gebragt werden.te Goa, of opceylon, en elders, door de
En schoon de Chineezen, of Inlanders,Brasnines van de ievende Deelen van de

die vernemen, zullen zy die geenzins 'erCobra Capella (een zoort van Slangen
uit doen, maar houden de zelve voor eengemaakt werden. Men wil dat zy daar
goede geest , die hen geluk toebrengentoe ’t hoofd, ’t hart, de lever, en de tanden
zal, waarom zy die ook zullen voedenmet een goed deel Terra Zegillata ge
en opkweken met cyeren, en andre kost,bruyken.
die zy weten , dat dit Dier geerne eet.Het zy daar mede, zoo 't wil, dat 'er
Ja al komen zy s’ nagts op hare koijen,is zeker. Ik heb 'er verde steenen zyn,
zy zyn ’er gansch niet bang voor, en la-scheyde gezien, en bezit 'er een , die ik

ten haar daar blyven , dog by daag ver-(gelyk ik clders bevorens reeds verhaal-
trekken zy weer van zelfs na hare schuil-heb) hebbe zien gebruyken ontrent een

hoeken.Slave, die van een Visch, die men de
Op deze wyze van zyn deze Slangen,opblazer noemd, gesteken was, en die,

voornamelyk van Rembang op Java, hiervoor dood t’huys gebragt zynde, in kor¬
gebragt.te tyd door deze steen, op de wyze, be¬

Daar is hier nog een Slang, die ruimvorens reeds by ons beschreven, gered
een halve elle lang, graeuw van verwewierd, en weer daar henen sprong.
met roode vlelcken , dun en plat-agtigHier valt nog een andre Slang, die over
van kop, smal van hals, en zwartagtigal zoorood, als Koper, uytgenomen aan
van rug is, onthoudende zich op de Boo¬den buyk , daar zy geel en wel een va
men, en wel voornamelyk op de Calap-dem lang is. In een van deze wierder
pus- en Pivang- Boomen, en zich onder23 eijeren , die kleen en week waren,
des zelven drooge bladeren verbergen-gevonden. De tong was in tween ge-
de. Indien zy by ongeluk van boven ne-spleten; dog de zelve stak in een korte
der komt te vallen, blyft zy op diepype , daar zy ze intrekken en uitschie-
plaats in malkandren geschoten leggen ,ten kon.

zonder zig oit weer te bewegen , enDe Inlanders noemen deze de roode of
kom:
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komt dan gemeenelyk zoo te sterven.

Zy werd by de Inlanders gemeenelyk
de alch-Slang, na haar asch-verwe, ge
naamd.

Zy doet geen kwaad , zoo men ’er
niet op trapt, of haar geen kwaad doet

dog zoo men op Bali onvoorziens op
isdeze Slang trapt, byt zy , en dan

die Eeet zeer gevaarlyk; maar zy heb-
ben daar tegen ook cen zeer goed tegen-
gift, of een genecs-middel , waar op zy
gerust zyn

Wild gy nu weeten , waar het van
daan komt, dat deze Slang , zoo ras zi
op de Aarde valt, sterst, de Baliers ge-
ven ’er deze verdichte reden van. Ze-

kere Vogrl, by de Maloijers Boerong La-
ge-lan, en by ons de Cocscoes- Vogel

naamd, vail en zwart van staart, en or
zekere tyd met deze asch-Slang in ge-
sprck geraakt zynde, betuigden geen van
beiden met het lot, hen te beurt geval-
le te vreden te zyn , en vonden dier

halven goed een ruiltje te leggen. De
Slangzwoer, dat zoo zy weer op de aarde
kwam, zy aanstonds zou sterven, en dus
zwoer die Vogel ’er tegen, dat, zoo hy
weer op de Boomen kwam , hy nietlan-

ger in’t leven blyven zou
Zedert dezen tyd bleef die Slang op de

Boomen, en de Vogel onthield zig n-
die tyd in de Coescocs, of in ’t laig Jay-
Gra, daar Fy zich met een schorrende
stem, even als of hy iemand uitlachte
hooren laat ; dog hy wagt zig wel om
weer op de Soomen te komen. DeSlant
daarentegen komt wel enigmaal haaren
eed te overtreden , dog als dat gebeurd
komt zy ook te sterven. Dit is z0o een

Ambonsche vertolling.
Men heeft hier ook de blinde Slang

by de onderscheiders der Slatigen Cacilie.

en by de Mileije-s , Oclay Mata-Boeta,
genaamd.

Zy is op zyn hoogsteeen kleeneelle, of
twee voeten lang. Ook is zy vuil-zwart
op de rug, en aan debuikvuil-wit ; dos
ong zynde is zy niet boven een voet
lang, en meest graeuw. De kop en
steeit zyn by na van eene gedaante, er

beide vry stomp en kort of toeloopende,
om welke reden zommige haar twce
koppen toeschryven, dat een misslag is
aangezien men aan de kop den bek en de
oogen zeer vel, maar niets daar van aan
den steert onderscheiden kan.

Zy doet geen schade, onthoud zich on-
der de aarde ontrent de Huizen ; dog in
de regen-tyd, als ’t Aardryk vol Wateris,
komen zy uit hare Schuil-hoeken wel
voor den dag, en kruipen in de Hurzen
zonder dat zy egteriemand byten, schoon
’t wel gebeurd, dat zy over de lichaa
men der Menschen henen loopen, en

III. DeeL.
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zelf ook wel aan de Tafel komen, als
inen zit en eet, waar uit gegist werd,

dat zy of blind, of niet zeer sterk van
gezicht zyn.

Hier is een kleene blaeuwagtige Slang
van ontrent anderhalve voet lang, en eer

paar duim, of niet wel zoo dik , die ik

menigmaal over de weg heb zien loopen.
Deze is een van de vergiftigste, die men
hier kend: want de wonde, die zy byt
is ongeneesslyk. Men noemd ze gemee-
nelyk Oelar Bisa Biroe, dat is de blaeu-
we Gift-Slang. Zy is zoo snel van gang,
dat men geen oog op hare beweging kan
houden, zoo dat zy ten eersten weg is.

Daar is nog een zeer dun Slangetje,
dat by na als een darmken, en pas een
pink dik , dog by na een el, of ander-

halve voet, lang ; maar welkers beet
mede doodelyk is. Zy noemen deze Slang
Oelar Bisa nipis , dat is, de dunne Gift.
Slang.

Men heeft ’er nog een, die zeer wel na
een Pierworm gelykt, en paseen span lang
is, onthoudende zig in vaste kley-aarde,
daar men de zelve in’t graven ontdelt
en bevind van een zeer radde beweging
re zyn. Dit Slangetje is zeer schoon en

icht-blaeuw van verw ; dog de groote
verden op de rug wel wat bruin, zynde

anders zeer glad en glimmend, als of zy
met Olle bestreken waren, voornament-
lyk als zy groot, en wat zwartagtig of
bruin op de rug geworden zyn. Des
zelfs beet is vergiftig , veroorzaakt lam-
heid, en is moeijelyk te geneezen. Zy
zyn zoo hard , dat zy by na onkwets-
baar, of onsnybaar zyn,

Zy noemen dit Slangetie ook het blaeu-
ve, dog, tot onderscheiding van de vorige
ook de Olie-Slang, Men mag het oof
vel de Hemels-blaeuwe Slang noemen,
om dat hare verwe daar eenigzins na
trekt.

Men heeft hier van de Gift- Slangen
aangemerkt, dat het kwaad, of de ver-
giftiging, niet zoo zeer van de beet dezer
blangen , als wel van zekere gift-blaas
ens, die men langs de tanden dezer Die-

ren verneemd, voortkomt, en die, zoc
als de beet van de Slang gedaan werd
komen te bersten, en zich dan te ge
lyk in de wond ontlaten. Als men nu
van z00 een Slang gebeten werd, na
dat die blaasjens pas gebersten zyn , zou
men zoo veel gevaar, en ook 't zelve
san niet hebben, als men zoo een Slang

eerst op eenige lappen of todden byten
liet. Een zaak, die ik liever een ander

wil laten beproeven, en gelooven , dan
zelfs bezoeken. Als men nu een etmaal
er na komt, zyn (zoo de onderzoe-

kers van dien zeggen) die blaaskens weer
aan een gehegt, en als bevorens met hun

MenOOvergift vervuld.
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Men heeft hier een Slang, die oor-
spronkelyk op ’t Eiland Ecli valt, zyn-
de negen voet lang , en een arm dik,
zwart by na over ’t geheel lyf, dog wit-
agtig onder den buik. Zy heeft de kleen-
ste kop onder alle de Slangen. Zy is
zeer vol schubben; dog die staan alle te-
gen malkanderen aan, en, dat zeldzaam
is van de kop tot het midden van haar
lyf agterwaards, en van ’t einde des staarts
voorwaard gekeerd, om welke reden zy
in haren voortgang geen groote vaart
makenkan. Daarom is zy ook gewcon, als
zy een mensch, of eenig wild Dier, aan-
doen zal, overeind zich en ’t hoofd en voor
lyf op te rechten , en dan zoo den zel-
ven te bespringen. Des zelfs beet is doo
delyk, ja al raakt zy een Mensch maan
aan , zoo is het zeer gevaarlyk , alzoc
'er , op de bloote aanraking van de staari

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-spat-
ten, verzekerd zynde, dat die wond doo-
delyk is, en daar zyn 'er zeer weinige
door gencesmiddelen hier van opgeko-
men.

Om deze Slang te ontgaan, moet men
noit recht uytloopen, alzoo zy met haar
sterke sprongen dan iemand zeer haast
inhalen zoude ; maar als men ter zyden
uytwykt , kan zy zoo wel niet vol-
gen , om dat zy zich zoo niet draijen
en venden kan. Men moet ze niet na
deren, maer van verre schieten, als men
wil zeeker zyn.

Zy vallen zeer diep in 't Gebergte, en
komen zeiden te voorscayn.

Men moet, als men die geschoten
heeft, en nare beenderen bewaren wil,
de zelve eerst wel laten verrotten, en na
eenige tyd de zelve eerst aantasten.

Men noemd deze Slang op Bali, Sa¬

lan- Soekit, dat of de Berg- of Heuvel
Slarg, betcessend.

Men heeft hier in Amboina ook een

groen Slangetie, dat drie voeten lang,
en een duim dik is. Het is wat verhe-

ven van kop, groen over ’t gehcel lyf.
en onthoud zig meest op de Boomen, dat
zeer goed is , alzoo ’t zelve, zoo 't be
neden kwam, zeer veel schade doen zou,
vermits des zelfs beet mede doodelyk is,

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
en groenagtig aan de b 'k, on-houdende
zig op de lage Boomktens, die men d-
Tsjil: Hoetan, of Bos-h-Ritsjens, noemd
Zy Streeld de Menschen zeer, en ont
wykt de zelve ; dog als eenig Beest haar

naderd, spuit zy haar vergift na de zel

ELING DER

ve, ’t welk de zelve, zoo ’t hen raa 't,
ten eersten sterven doet

Men heeft nog een andre, die z-oelo-
Dkoper¬Cawat, dat is, de Koperr--d-
d22.noemen. Deze is ook wel frïe a vaar
Sang.voeten lang; dog maar een kleene vinger

dik , donker-graeuw op de rug, gecl-
agtig aan de buik, en houd zig op in
holle Boomen, of in de ruigte , daar zy
opgeschoten blyft leggen. Zy verweerd
zig nu en dan wel, als men die aandoet;
dog zy doet geen kwaad

Ook is hier nog een gecie BaiischeDege
Slang, die drie voeten lang, donker gee
van verw op de rug wat z 23115,ng.
en die zig op de wegen gemeenelyk ont-
houdende is, daar zy gewoon is de voor-
bygangers zeer onverwagt toe te schie
ten, te byten (dat meest ’s nagis ge-
schied, en dan weg te loopen.

Buiten deze heeft men een Slang in pe ngel-
Amboinc, die wel de gevaarlykste van ang
alle, en de Angel-Slang , dos by die

van de Uliessers Moenaletol genaamdis

Zy valt alleen in de Uilassers, of op
Oma, Honimoa, en meest op Noessalaoet,
dog men heeft 'er ook op Amahey gevon-
den. Zy is twee spannen lang, gelykende
zeer wel na de Oelar Mato-Boere , erde
Blizde-Slang, dog zy is breeder van kop.
en heeft een smallen hals, een brecd-

platte geele buik een bleek-pecle rug,
en een stompe staart, aan welkers einde
zy een zeer vergiftigen rechte Angelver-
bergd, die zy uitschieten en inbalen -an
De beet van deze Slang is zeer gevaar-
lyk; dog de steck van haren Angel doo-
delyk. Zy is donker-zwart van rug, en
zommige zeggen , dat de buik ook wel
graeuw en zwart-gespikkeld is. Zy ont-
houd zich op de wegen onder de strui-
ken en bladen, doende van daar , by een
schiclyke sprong, Menschen en Dieren
aan. Zy steckt gewoonlyk eerst met ha-
ren angel, en byt daar na, loopende dan
ten eersten ook weg, en na 't We ter.
Zoo de Inlanders zeggen, zou de beet
nog steck zoo doodelyk niet zyn, zoode
gekwetste ten eersten, en eer dan de

Slang, het gekwest deel in ’t Water ste-
ken kan; dog zoo de Slang eer in ’t Wa-
ter geraalet , dan is ’t met de gekweiste
gedaan; dat wy voor een Amboulche ver-
relling zullen aannemen ; dog dit is ze-
ler dat die gene , die door deze Slang
velwest is, ten eersten zeer veel bloed

yt raakt, zoo dat het naeuwlyl-s te
sielven is.

Men bespeurd, dat de gebetenen door
lit Dieraanstonds een dooceiyke dorst kry-
gen, ook mogen zy niet ondereenig dal
gebragt werden. Het bes:e middel voor-
eerstis, om de gekwetste voet styf met het
het sny-Gras Laban te binden , op dat
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het vergift niet na ’t hert voord-loope.
Op de wonde zelf gestoote en heet-ge-
maakte Peper met dat sny-Gras, of wel
met het Blad, Terminalis genaamd, ge-
bonden, is een van de beste middelen te-

gen die steck of beet, gelyk ook de wit-
te Wortel van de spat-Wortel, ingeno-
men zynde, of opde wondgelegt, goed
is, alzoo dat ten eersten sterk zweeten,
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 onder-

scheide tanden, maar egter een scherp

gebit, als van Kevers.
Indien zy in eenige Thuin gekomen

is, durft geen Inlander daar in ko-
men. Zy zyn ’er doodelyk bang voor,
schoon zy ’er nog al eenige zeckere en
goede genees-middelen tegen hebben ;
waar toe zy egrer meest de Wortel van
de Petasites gebruiken , door welke zy
zoo en gekwetsten, zoo zy hem maar
tydelyk ve binden , en by hem komen
konnen, al in een redelyk korten tyd we-
ten 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 , onmo-
gelyk

Een van de zeldzaamste Slangen alhier

de Slang met pooten. Deze schynd15

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 val-

lende.

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 wel-
ke zy zeer verre weer uit te schieten. De

pooren zyn in vyf dunne klaeuwen ge-
spleten, nietaan een vast, en van krom-
me scherpe nagels voorzien.

Dit Dier had een ronde staart, die al-
lenskens spits toeliep, zes en een half
duim lang was, hebbende aan’t einde een
haakje als een klacuw , even eens byna,
als de corpioen.

Men 22.g aan ’t zelve veel schubben,
maar over het gansche lyf , en op den
staart had het Dier geen spilekels, ofster-

ren, gelyk anders de Geklo beeft; hoe-
wel ’t onder aan de pooten gespikkeld
was gelyk 'er ook dwars over ’t lyf
en den steert vale streepen liepen. Op
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den rug was het wat bogtig, en aan de
cene kant zwart-bruin, en aan de andre
Goud-geel en glimmend, dog beyde on-
der aan den buik wat blecker. Des zeifs

hert en ingewand is by na als die der
Visschen ; dog de gal vertoond zig
Zart.

De Slang met pooten, die op Larike
valt , komt meest met de vorige over
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 azuur-
blaeuw is , voorzien , zoo dat zy by na
cen Honds-tong schynd te zyn, voor breed
en lang; maar als zy blazen wil, maakt
zy die spits en licht blaeuw-

Zy is z00 hard van gebit, dat zy stulk-
ken uit Ebbenhoute stoelen byten kan,
en zy kan een mes, ’t geen zy in den bek
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, loo-
pen, 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 Legu-
vaan 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 ste-
kende zyn licht-blaeuwe tong zeer ver-
e, 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
niet, een blyk , dat het geen angel had.

Het vorig Dier van Onie onthoud zig
in de ruigte op de gemeene wegen, enook
wel in holle oude Boomen , bespringen-
de van daar Menschen en Beesten, die
er voorby gaan, slaande de zelve even
als een Kayman eerst met de staart,
steekt met zyn angel dan, en byt daar
na; al ’t welke de Larikesche niet doet,
die maar sterk iemand aanblaast, en een
zeer koude lucht uit-ademd, die byzon-
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te beter, alzoo zy in haar Land valt.der vergiftig is, doende de menschen er
Zommige beschryven de zelve zoo, datvan opzwellen , hoewel ’er op Larike
zy zich in de lengte en dikte als een Katook eenige gevonden, zyn die beten, en
in een rollen kan , dat zy, even als eenwelker beeten men vergiftig bevonden
Haan , een kam op ’t hoofd heeft, enheeft
meest rood van lyf, en dat dit Dier zooDe Honden zyn op deze Slang zeer
vergiftig is, dat al de groente rondomverbitterd, vervolgen die zeer, en by-
des zelfs nest verdord.ten ze dood; dog zoo zy hier of daar

Als zy Menschen gewaar werd, schietvan de zelve eerst gebeten werden, zwel
zy na de zelve, spuwd haar vergiftiglen zy ten eersten op, en besterven het
speckzel na de zelve uit, en dood hen

gemeenelyk.
daar mede.Daar zyn enkele gevallen, dat dit Dier

Het gebeurd echter zomtyds , dat deby de regen-tyd ook wel in de Huizen
Toradja's de zelve schieten , getuigende,gekomen is; dog dit is zeldzaam.
dat zy uit de nek van deze Slang eenMen noemd ze, tot onderscheiding
witte steen , even eens als een donkerook wel de blaas-Slang, of wel meest de
Kristal, in de gedaante van een gekloof-Slang met pooten; maar de rechte In-
de Kogel hebben gehaald, die zig aan delandze naam is Pananat, en van dit Dier
kant , die van den dag afgewend was,is 't waar, dat, zoo men ’er van gesto
tusschen den peerschen en blaeuwen ver-ken, of gebeten is, en men in een quar
toonde. DeToradja'; noemen deze steentier uurs by geen water komen kan ( dat
Coloentoebo, en die zoo een steen heeft,het beste genees-middel bevonden is)
draagd ze, om stout en dapper te zyn,eenmen weg, en niet te herstellen is ;

altyd by zich, alzoo zy (hoewel zonderzaak , waar in al de Inlanders overeen-
grond, vast-stellen, dat zooeen onkwets-komen, en daar men niet aan twyffelen
paar , hoewel ’t ook wel anders onder-moet, alzoo men bevonden heeft , dat
vonden, en waar op dan vastgesteld isalle die gene, die binnen die tyd by Wa dat, indien zoo een niet gekwetstter kwamen , geneezen, en alle de an-
wierd, dit maar zoo by geval, en zon-dre ten eersten daar na overleden zyn.
der eenige verborgene reden geschied zy.Men heeft hier ook een zoort van Slan-

Men heert diergelyken zoort ook ongen, die wel cigentlyk onder de Water-
trent Macasar ecns vernomen , wiensDieren zou behooren gebragt te werden;
kop zig ty nacht als een gloed des vuursmaar die wy, terwyl wy hier nu bezig
vertoonde, hoedanig een ’er ook eens opzyn van de Slangen te spreken, best
Gammatamma in ler ate gezien is , heb-oordeelen hier mede haar plaats te geven,
pende een doorgaande kam , een roodcom dat het de moeite niet weerdig is ,
rug, en by nacht een zeer vuurig hoofd,die alleen onder de Visschen te plaatzen.
vergiftigende ook alles, daar zy maar on-Het is een Water-Slang van zulk eer
trent kwam.verschrikkelyke gedaante, en met zulk

De Macassaren noemen dit Dier Der-een vreezelyken kop, dat zekere Kilan
rejangan , de Maleijers Sangaman ; doggers, die ’er een ontrent hun Strant ag-
dat , van de vacassaar , had eenigeter ’t Gebergte gewaar wierden, getuig
gedaante na een roou Hoen, waarom ditden, dat zy als een zeer dikke balk, et-
voor de Basiliscus gehouden werd.telyke vadem lang, en van een kop als

De Toradjas noemen de zeive de Cifi-17. Dezeeen kleen vat voorzien was
bewaarderSlang die zeer schielyk en zeer styl uit

Zy is zoo vergifrig, dat de Vogels,der Zee overeind rees , deed twee dezer
die er kort over henen vliegen , doodvcornoemde lieden , in een Parahoe of
ter neder vallen, Veel Koeijen, en an-Canoa zynde, zeer stout aan. Zy ley haar
dre Dieren, van ’t Gras erende, daar ditverbazenden kop op de kant van de Pa
Dier gelegen heeft, sterven ten eersten.raboe , en spoog de zelve in een enkele

Men oordeeld, dat, zoo de Mistika,reyze wel half vol slym; dog zy verliet
of de steen, uit dit Dier, nog levendhen ook (dat een groot geluk was) zeer
zynde, bekomen was, die by nacht eenschielys, misschien door eenig ander Zee
groot licht van zich geven zou, en vangedrog: van onder aangedaan zynde
al mede voor een Comula, of Karkon-waar na die lieden van Kilang niet nader
kel-steen doorgn 20u.onderzocht hebben, alzoo zy doodelyk

Zy is in’t gemeen maar3, 4, 5voebestorren, en maar verblyd waren , dat
ten lang, en een arm dikzy aan het eerste Strand konden geraken.

Men ontdckt hier nu en dan oof een Laoln.Men heeft op het groot Eiland cele-
zoort van een Worin, by na als Ansisbes een Slang zeer diep in het Gebergte
hana Multipeda, of als dedie de Stranc-Lieden nog niet al te wel

Men zou die vael heter onder deSlangbekend is; maar de Berg-Lieden, en
duizendbeenen mogen rekenen; do3 zyveor al de Tiracjas, kennen die zoo veel

wer¬
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werd voor twechoofdig gehouden, om

dat zy agter en voor uit gaat. Zy is van
groote als een groote Duizendbeen, dog
dikker en ronder, een kleene spanne

lang, en een pink dik, met een hoorn-
agtige en korstige huid bedekt, en in zeke-
re leden en kringen verdeeld, van welke
men ’er , behalven de kop en de steert,
56 tellen kan , ziende van verre als
plaeuw gepolyst Yzer ’er uit ; dog de
leden zyn met witte kringen afgeschci-
den. De zelve heeft van onder een on-

telbare menigte van zwarte pooten, by
na als een Duizend-been , die zich in ’t
voortgaan als de baaren bewegen. De
kop is als die van een Duizendbeen, waar

op zy twee korte horenkens met leden
heeft voor uitsteeken. Ook heeft zy aan
’t voorhoofd twee zwarte vlekken, als of

’t oogen waren , welke teekenen men
aan ’t agterdeel niet bespeurd, hoewel
zy in ’t agteruitgaan het agterdeel even
zoo wel, als ’t voorste deel, voortzet.
Zoo ras men dezelve aanraakt, rold zy

Vanzich in een , en blyft zoo leggen.
binnen vind men alleen een zwartagtige

vogtigheid, even als dik Bier, zeer sterk
rickende , en in de neus kattelende even

als mostert. Zoo deze vogtigheid iemands
oogen raakt , die werd aanstonds blind;
dog de huid raakende , maakt zy die

rood, en als verbrand, gevende maareen

weinig tinteling, zonder pyn.
De eene zoort van deze Wormen is

egter schadelyker, als de andere, moge
lyk na dat de Boom is, daar zy op aast,
en zig houd.

Het is een zoort van scolopendra bicens
Zy houd zich veel in holle en verrotre

Boomen; dog meest in de stam van het Fo-
siumardens, of 't fmbons Poloi-blad, dat
zeer fel brand , en een groote pyn in de
huid veroorzaakt ; en daarom houd men
die zoort, die zich hierontrent, ofopde
zelve gewoon is te onthouden , voor de
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 kon-
nen afkrygen, behalven dat zy ook een

onaangename reuk van zig geven.
De blincheid , door der zelver vogt

veroorzaalet, heeft men tot nog toe niet

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
gesproken hebben, zal het niet onge-
voeglyk zyn een woord of twee van de
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Mongkos, de grootste en bitterste vyand
der zelve, te spreken.

Het is een zoort van een Oost-Indische
Wezel, zynde een kleen , dog zeer vin-
nig Dier, ontrent ander halve, a twee

voeten lang, waar van de staart ruym de
helft uitmaakt; zynde van dikte 4 25
duim in’t rond. De kop, die vry lang
is, gelyst wel na die van een aankomen-
de bigge, hebbende den bek volscherpe,
en daar onder twee lange tanden, die 't,
als men maar, ontrent zyn Yzere
tralien komt ten eersten als een hond
zeer vinnig zien laat. Het heeft een le-
vendig en vinnig gezigt, zynde de oogen
wat langwerpig. Het is zeert kort van
ooren, en voorts van agter-lyf wel zoo
dik, als van voor-lyf, hebbende een
staart, die wel zeven a agr duim lang,
naast het lyf een groote duim dik, en dan

allenskens meer en meer afgaande, by na
als een Katte-steert, die, ontrent het lyf
dikker, hoewel hy anders dunner is.

Het is kort van pooren, (hoewel ag-
ter wat langer) diens boven-deelen vry
vast en breed van vlcesch zyn, hebbende
beneden eenige verdeelde vingers , waar
aan zeer scherpe korte klaeuwen zyn.

Dit Diertje is ros van verw, ofte hair,
dat zig glad en effen over het geheel lic-
haam vertoond , waar onder hier en daar
een zwart hair loopt.

De vinnigheid van dit Dier tegen de
Slangen is niet te beschryven : want
schoon het kleen is, en nietsby een groo-
te Slang gelykt, doet het egter de zel-
ve zeer fel aan , slaande zeif by wylen
overeind, en bytende die in korten tyd
dood.

Hiet is hier van buiten gebragt werd
cr ook weinig; en meer op Baïa-ia ge-

zien ; dog ’t valt eigentlyk (zoo mei-
ne) op het Eiland Cerlon. Hoe fel van

aard het is, werd het metter tyd egter
zeer tan, in zoo verre , dat het by
Menschen , daar het aan gewent is,
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
komt, is het, door des zelss list bedrogen
zynde, ten eersten weg.

Als het eet, knort het, als een Rat; dog
is 'er een Hond ontrent, zoo maakt he-
een 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,
en een Gekko genaamd is, om dat nat

di-Oo 3
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te beschryven. Weshalven ik my daardit eenige reizen aan den andren nu en
mede niet ophouden zal; maar in Chi-dan roept. Veele van ons houden dit
nia valt een andere zoort van Duizend-voor de rechten Salamander, om dat het
beenen, die wel een elle lang, en wel eenin gedaante daar mede naast over een
hand breed zyn ; welke de Reisigers inkemt. Het is breed van kop, als een
hunne hoofd-peuluwen, (die van binnenKikvorsch, kort, en ontrent 2 handen,
hol zyn) mede voeren, als zy door tende ook wel minder, breed van lyf
Landschap Suchuen zullen reizen, ommaar lang van steert, hebbende vier poo
tegen zekere bedriegelyke Slang Fe, Feten , en over ’t lyf ten deelen met roo-
genaamd, beschermd en bewaard te zyn.de, ten deelen met groenezwarte, en gee-

In deze zoort van Duizend- beenenle groote spikkels, ofvlekjes, schoon ge-
werd zomtyds een steen gevonden , diespikkeld zynde.
’s nagts een licht als cen sterre van zichMen hoord dit Dier meest tegen de
geeft; Men heeft ’er Ao. 1675 op Bata-nacht, vyf a zesmaal Gekko , Gekko,
via cen van deze Duizend-beenen in 'troepen , hoewel ik het ook by daag
dood-beenen -Huisken ’s nagts zien loo-wel vernomen heb. Het onthoud zig
pen , die een licht als een vuur-kool vanhier en daar tusschen oude balken, in
zig gaf.holle Boomen, holle klippen, en in kui-

Zyn Edelheid , de Heer Maatzuykerlen der aarde, ook verbergt het zig veel
heeft eenige tyd een wagt by dit Huis-in ’t op een gestapeld branthout (hoeda
ken gelegt ; die dit Dier en dat licht nunig, en met het welke het veel herwaarde
en dan gezien, en ’er ook tegen gevogtengevoerd werd) en , dat al wat te ver-
hebben, dog zoo ras als zy dien Worm,wondieren is, men bevind, dat het nu en
die in groote de rechte gedaante van eendan ook wel op de Calappus-Boom klimt
Duizend-been had ; floegen , verdweenHet is een Dier, dat veel kwaad doen
het licht, en raakte die Worm ookkan ; want zoo het de Menschen be
weg.springt , kan men het met geenge-

De Scorpioenen zyn hier mede ; dogweld van’t lyf krygen, ten zy dat men De Scor¬

piaen.zoo groot niet, als in Palien, in Tuni.met het zelve dryvend in ’t Water loopt,
of in Vest-Indien, en dierhalven zoo beop welke tyd het van zelfs aanstonds los
kend , dat zy by na al mede geen by-laat, en zoo ’er geen Water ontrent is,
zondre beschryving verdienen. Zy zynzoo moet men de plaats , daar dat Dier
hier zoo gevaarlyk ook niet, als welzit, met Menschen-drek, daar het sterk
eldersvoor vlied , besmeeren , hoewel ’t zee

geerne Hoender-drek eet. 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 dehet Polypodium Guttatum leggen
Moer vast zitten, en ’er zoo lang aanZy vallen zeer veel op Makassar, en
blyven zuigen, tot dat zy 'er van sterft.op Java.

Rotten, (en die wel zeer groot) ookRolten,De Javaanen zyn gewoon dit Dier by
Muscus-Rotjens, die zeer sterk na Mus- enz.de steert op te hangen , en ’t dan te ter-

cus rieken , Muizen , en dat zoort vangen, als wanneer het zeer veel zever en

kleen Ongedierte, zyn 'er vry veelkwyl uitspouwd, die zeer vergiftig is, en
Dat hier ook veel bloedelooze, of in-waar in zy hunne pyltjens, die zy met hun-

gekorve Dieren zyn , iets zeer wel af tene spatten uitschieten, gewoon zyn te
nemen van de menigte van schoone Flin-doopen, verzekerd zynde, dat die wond

ders , Kapellen, enzi die uit Amboinadoodelyk is, ten zy dat men iemand ter
zoo schioon en heerlyk van verwe , alseersten warme Menschen-drek in geven
van eenige andere Wereld-deelen ,en hem zoo aan ’t overgeven brengen n2

Holland gevoerd werden, en die in hetkan.
Men heeft hier mede in menigte die weergadcloos Cabinet der zeer keurlyk

opgezettede Insecia van de Heer Levinu,schadelyke Worm, een Duizen-been ge-
naamd, zynde zoo bekend, dat het de Vincent, myn byzondre vriend tot Haar-

lem woonende, te zien ; en die weerdigmoeite niet weerdig is, om ’t zy de groo-
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,

jang genaamd) die als een strooken van met een uitnemend genoegen hun tyd by
dikte, ontren een kleene ping lang , dien Heer versleten hebben, om dat hycn

blaeuwagtig glimmende van verwe is, of zyne Lief-hebberv ook tot het vergaderen
ook de genees-middelen tegen hare bee- van verscheide andre zeldzaamheden uitge-
ten (die mede al zeer bekend, en waar strekt heeft, en ook daar in zoo verrege-
tegen ’t gepletterd Dier, en voor al de komen is, dat ik 'er geen een kenne, die

by zyn Ed: ; in opzigt van de verschei-Ceylonze Slange-steenen zeer goed zyn
den¬
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denheid, en menigte zyner zeldzaamhe

den, te vergelyken is.
ls iemand derhalven nieuwsgerig, om

een oneindige menigte van zeer zeldza-

me Ambonsche Insecta, en wonderlyke
schoone Kapellen van daar gekomen, te
zien, die kande zelve by dien Heer be¬
schouwen, gelyk ook een menigte van

de naamen der zelve in het tweede Deel

van zeker Tractaat van zyn Ed., ber
vonder-Toneel der Nature genaamd, te
vinden zyn : want alles, wat tot die kraam,

eerst van de Iasecta zelfs, en daar na de

Popkens, en Kapellen die er uitkomen
behoord, te beschryven , is een Werk,
dat veel eer een geneeskundige, dan my,
gelykt, behalven dat men daar van al
leen al een zeer groot Boek, en vry groo
ter als de Werken van Franciscus Redus; of
Goedaart, zou konnen maken , weshal

ven ik genoodzaaket ben daar van af te
zien. Een van de fraeyste en wonderlyk ste
Rapellen, die ik ’er onder gevonden, en
ook in ’t Bosch van Hatoe, niet verre van ’t

Kasteel, zelf wel gevangen heb, is een
groote schoone Kapel, die een heerlyke
Hemels-blaeuwe en sterk- weerschynen

de glans heeft. En op Noessa Laodt valt
er cen, die nog schoonder, en die ter

deelen pek-zwart, ten deelen schoon don-
ker- 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

lykt by na niet by die Heerlyke schitte-
ring, die zy , nog levendig zynde, en
vooral in ’t vliegen hebben.

I4 heb daar ook met veel verwonde

ring het wandelend Blad, meerdan eens

en zelfs cer het nog volmaakt en volko-
men was, zien wandelen. Het is een

zoort van Sprinschaanen , van welke wy
hier na nog zullen spreeken. Ook heeft

men hier op zekere tyden op de Massanc
of Bidara-Boom, een bloedeloos Diertie,
dat zeer levendig (schoon ’t maar een
kleene nagel van een pink groot, en eer

nog wat kleener is) alle de trekken van
een Apen-bakkus vertoond , weshalven

dit ook by veele dan nageteekend werd.
Il heb veel moeite gedaan , om deze

Insecta, Rapellen, heerlyke krabben enz:

al een geruime tyd aan den andere te ver-
zamelen; dog de lust verging my einde
delyk, en ik gaf alles, wat ik daar van
had, en naderhand kreeg, aan een Lief-
hebber, die er kennis van had, en or
passen kon (weten , eenen Daniel van
Loenen) weg, om dat 'er van die Dier-
kens , enz. dan eens een poot, en dan

cens een vleugel, afviel na welke tyd
ik daar van afgezien heb. Onder de In-

secta hier (en in Banda gansch niet) val-
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lende , is de Koenang Koenang, of vuur-
vlieg, vry opmerkelyk, alzoo des zelfs
agtergedeelte by by nagt, of in ’t don-
ker, een helder licht van zig geeft.

Een van de ongemakkelykste Dierkens,
die den menschen hier veel schade en on-
gemak toebrengen, zyn de Kakkerlak-
ken , een zoort van Schallebyters, die
zomtyds met geheele drommen, vooral
als t regenen zal , ’t zy in de Huizen,
dog voornamentlyk op de Schepen, als met
een storm, tegen ’t vallen van den avond
voor den dag komen, en dan zeer dom
op iemand aanvliegen. Als men ’s nachts
legt en slaapt, komen zy ’t eelt iemand van

de voeten zoo afknagen, dat het den Ly-
der zeer kan doen. Zydoen groote schade
aan Boeken, Papieren, en Kleederen, en
voor al aan die gene , die wat vet, be-
smeerd, of besmult zyn : want daar by-
ten zy groote gaten in. Dit Dier komt
met de Schepen ook wel in ’t Vader-
land; dog’t is dan als lam en traag, ook
blecker dan anders.

Men heeft hiereen zoort van Wormen, De
de Sagoe¬Wormen genaamd, die in een Sagoe¬

Worm.Sagoe-Boom ’s kruim dan groeijen, als de
Boom, pasvoordat hy sterven zal, vrug-
ten 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
die niet houden kan , ten zy men die
met Yzere pooten in Loode bakken met

zout-water, of eenige andre vogt, daar
zy niet overkonnen, zet. Ook zyn ’er
tyden, dat zy vliegen, die men dan by de
keers in ’t Water vangt.

Men heeft ook een veel grooter ros-

zwarte zoort, hoewel die mede van de

zwarte zoort zyn, en er onder gerekend
werden.

Deze doen weynig schade, als dat zy
nu en dan by Papieren , onder oude ver-

rotte vloeren zeer groote nesten konnen
maken, en de Papieren dan vry war be-
schadigen door de vogt , die zy afgeven.

De roode zyn mede booze Mieren 0nte
want zoo zy op iemands hand of vleeschMieren.
komen, branden zy als vuur, waarom
men die ook Semot-Api, of Vuur-Mieren
in 't Maleytsch noemd. Het beste, dat

men ’er van heeft, is, dat zy de witte Mie-
ren op eeten.

Geen schadelyker ongedierte kenne ik, witt-
als de witte Mier, die men wel een Mier Mieren.
noemd , dog zy is even eens byna, als
een Kaas-Maje , dan dat ze ontrent de
kop wat zwart is. Dit Dier heeft een

vogt by zich, zoo scherp, dat zy door
Yzer

De Kak-

kerlak.
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zyn licht- of Zee-groen van grond, metYzer en Staal (gelyk ik gezien heb) byt,
fyne streepen, en met veel geele en don-of ’t zelve doorcet
ker-roode vlammiekens.Zy onthouden zig voornamelyk in ou-

Het agterlyf is in verscheide leden ver-de Huizen, en voor al in oude Yzer-
deeld, en ’t eindigd met een gespletenHoute stylen en balken, ook maken zy
steert , waar onder een leromme klaeuwhare loopgraven , die met vaste aan-een-
verborgen legt, met de spits opwaardsklevende Aarde wel voorzien zyn, zecu
gekeerd. Daar hy valt, eet hy al 'tveel uitwendig, dat men ze zien kan ;
loof der Boomen weg ; dog werd meestdog men moet ze niet stooren, of dar-
op lage Eoomkens gevangen, zynde nietkomen zy’t gansch Huis door Zoo men nui

zeer schuw, en daar doorlicht te krygen.’t ongeluk heeft, dat zy zich by nacht,
De grootste zyn de Wyfkens; maar deof andre tyden, hier of daar in een Kist.
Mannekens zyn maar half zoo groot ;Cabinet, of Kas, begeven, konnen 21
dog moijer geteekend, en sterker vanin eenen nacht een gansche Kist, i:
lyf, zeer hart met hare pooten van zicheen dikke stapel met Kleederen, of mei

slaande, en ook vry moeijelyker te van-Linnen , doorwreeten, als of het door
gen, dan de Wyfkensgeboord was. Het is gebeurd, dat z1

Zy hebben ses pooten , die groen enop eene nacht zoo door de poot van eer

geel zyn, en onder aan welke cen roode enKist, midden ’er door, en doe nog door
orangie klaeuw als een half maantje is.ettelyke hembden heen gegeeten hadden.

De Baliers en Javaanen (dat zelézaamHet beste middel ’er tegen is , dat men

is) eeten de zelve, bradende die, en mo-'er roode Mieren ontrent brengt, die de
gelyk dat ’er dan dat geze uithraad , datzelve op eeten.
de Koeijen de dood, en die sterven doetGemeene Byen, die hier Wasch en

A°. 1671. heeft men op Timor zulkenHonig bereiden, als ook de Hommels
menigte Sprinkhaanen gehad , dat zy deen nog zeker slag van Bosch-Hommels,
gehecle Lucht verduisterden, en als zyby den Inlander Niri genaamd, heert

stierven, bragten zy een doodelyke stan;men hier mede in menigte
op dat Eiland , waar op daar een ziwareOok zyn hier velerley Sprink haanen
sterfte van alles volgde.De gemeene verdiend geen beschryving;

Een gansch zeldzaam slag van Sprinkmaar daar is een ongemeene groote zoort,

haanen zullen wy alhier beschryven,die wy hier by de Letter N. en O. in
welk men eer voor een blad van eenPrent vertoonen

Boom, dan voor een levendig Dier, ofZy is wel een span, en ook wel eer-

voor een Sprinkhaan, zouaanzien, waarvoet groot, en schoon gemarmeld an

van ik driederlei gedaante aangemerktverwen, en ten deelen groen, tendeelen

hebbe, meest verschillende , na dat deKoper verwig, ten deelen rood, er
Boomen, waar op men ze vind , waren.schoon Purper-verwig. Zy hebben

Deze eerste blad- Sprink-haan , wasvier zeer groote vleugels. Ook heb
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 naeuw op het kleen hoofdeken lette
kop, by na als die van een gemuilbande want hy was vooreerst Gras groen, ge
en opgetoomde Kamecl. Indien de Koei lyk het loof van den Boom, waar op hy
jen daar van komen te ecten , sterven gevonden wierd. De breede vleugelen
zy 'er ten eersten van. wa en met adertjes en ribben, gelyk een

Wy hebben ’er op eene dag eens negen 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 poo-
die 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

gament, met aderkens doorregen ,en Het tweede slag is wat langer en smaller,
met zwart agtige vlekken ook wel bezet gelykende een blad van de Kondondong,
Deze zyn zomtyds bleek-purper-verwig 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 bin-
ten, 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 (No-
toeloopt. 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 rede-
reu, gelyk de ribben aan een blad , en lyk gemeen is.
daar tusschen met veele fyne en verwerde
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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 Paradys-
Vogel. des zelfs naam. Haren Koning. Gebruyk des zelfs. De Papoesche Para-
dys-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 Poe-
poesche 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 Ysvo-
gel. 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 Hout-
Snip, na ’t leven verbeeld. De Latoewassi, of de Koning der Velden. De Kalefa-
ter. 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 Tsjoei-
Vogeltje. De Boontiens-Vogel. De Galattiek. De Naboc. De witte, en de zvar-
te 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.
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De hals is al vry lang, gelyk die vanYA dat wy de Land- Dieren van
een Kraanvogel, en ’t agter-lyf looptAmboina beschouwd hebben
wat rond af met lange afhangende plui-zal het nu tyd zyn om eens
men, die de steert uitmaken.te gaan zien , wat zoorten van Vo

Deze Vogel is tweederley van verwegelen men hier, en in de Naburige Ey-
na dat zyn ouderdom is. Zoo lang hy nietlanden, heeft

hooger dan drie voeten is, heeft hy deDe grootste Vogel, die ik hier kenne,
verw van een jong hert, te weten, licht.is de Kazuwaris. Een Dier, diens kop,
ros, met wat graeuw gemengd; dog al-bek , pooten , en fatzoen van’t lic
lenskens werd hy hooger van verw, en tenhaam , t'eenemaal na een Vogel gelykt ;
laatsten uit den graeuwen en zwarten, enmaar van den welken men echter met
daar beneven ook zoo glimmende, als ofwaarheid niet zeggen kan, dat hy vliegt,
hy met Olie of Gom bestreken was.of dat hy ook vleugels en vederen heeft

In de plaats van vleugels heeft hy twetDierhalven zou het veel eer een Land-
kleene lapkens, gelyk de vleugels vanDier, dan een Vogel, gelyken te zyn,
een jong kieken, waar aan drie grooter,maar dewyl hy echter gemeenelyk on-
en twee klcener pennen , die zwart ender de Vogels gesteld werd, zullen wy
bloot zyn, staan; met welke hy (gelykhem daar onder, als de grootste zynde,
licht te bezeffen is) zich geenzins van deook de eerste plaats geven
aarde in de lucht verheffen, of vliegen,Deze Vogel schynd by na wel uit het
ja zelfs geen bewys daar van maken kan.geslagt der Struys-Vogels, of ten minsten

Hy heeft hooge , sterke , dikke poo¬een zoort der zelve te zyn , zynde me
ten, die beneden in drie plompe teenende wel zeer licht en gezwind van gang;
met stompe klaeuwen , waar mede hymaar niet in staat , (en nog vry minder
egter een groot geweld doet, verdeeldals de S-ruys Vogel) om te vliegen. Hy
zyn : want al des zelfs kragt bestaat inis kleender dan de zelve, hoewel hy an-
zyn pooten. Zyn stap, of tred , is geders van gestalte, tred, en in opzicht van
meenelyk deftig, en langzaam ; dogverscheide eygenschappen, zeer wel na
gejaagd zynde , loopt hy zoo ongemeende zelve; uitgenomen dat hy geen pluim
snel, dat hy schynd ten deelen te dans-aan zyn staart heeft, gelykt.
sen, en ten deelen als voort te vliegenHy is 4 a5 voeten (als hy van de groot-

Des zelfs stem is fyn, en piepagtigste zoort is) recht over-eynd staande met
by na als die van een kicken; ook hoorckop en al hoog. Zyn pluimen, of ve-
men die weinig, ten zy dat hy gejaagdderen, gelyken zeer wel lange hairen
werdeof borstels van een Hert, of eenig an-

Als hy oud en volwassen is, blaastder wild Dier ; dog schoon dit van ver-
en snorkt hy, als een Konyn, voor al,re hairen gelyken, zyn ’t egter, van na-
wanneer hy tegen de Honden , Bokken,by beschouwd zynde, lange vederkens, aan
of eenig ander Dier vegten zal , sprin-de kanten ydele en dunne hairkens bezet,

gende en slaande niet weinig met zynby na als de vederen van de Struys-Vogel,
vaste ponten tegen de zelve aanen zulke vederkens staan gemeenelyk twee

Zyn oogen zyn eenvoudig zwart; enby een, uit een en de zelve oorspronk
daar onder is hy wat blaeuwagtig.en zyn tusschen de drie en zeven duim In ’t

lyf heeft hy maar eene doorgaande darm,lang
die oorzaak van zyn onbezuisde gulzig-De kop van dezen Vogel gelykt zeei
heid is, slingerende alles, wat hem voor-wel na de Ganzen-kop, waar aan een
komt, binnen, en wel zoo menigvul-plompe rondagtige bek is. De jongen
dig, dat hy 't wel cens weeruit-en over-zyn op de kop kaal en blaeuwagtig ;
geven moetmaar allenskens groeid daar een langwer-

pig horenken of heuveltje op , dat in 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 heeft.
kaal, en uit den blaeuwen, of loodver¬ De Eyeren van deze Vogels die zy ge
wig; en op die plaats ziet men in de Man meenlyk drie, en zelden vier, leggen

nekens, groot geworden zynde, twee zyn vry kleener, en langwerpiger, als die
van de Struys-Vogel, en ook vry dun-lange kwabben, die hoog-blaeuw of

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

zelfs wit geteekend , hoewel ik 'er ookeenigzins na die der Calcoensche Haanen
wel gezien heb, die glad, en zondergelykende.

spik-
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spikkels, ook zoo groen niet, en bleker Het beurt echter wel, dat zy deze
waren ; dog ik heb'er een van een lever- Eyeren ook wel in een nest leggen, en
verwige couleur, zeer glad, en zonder daarop zitten (hoedanig ons volk Ao-
eenige stippels zynde, de weergae van ’t 1660 'er een by Goeli Goeli in een nest op
welke ik noit meer gezien hebbe drie Eyeren vonden zitten zonder nog

Dit Ey is van binnen vry wat verwerd, tans te weten , hoe lang hy ’er opgeze-
zynde geenzins zoo net, als 't wel be¬ ten had) dog dat is iet zeldzaams, en, als
hoord, in ’t wit, en in de doyer,ge- t al geschied, ziet men dit zoo wel van’t
lyk 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
door men ’er ook wel bloedige aderkens van ’t Wyfken van den Struis-Vogel ge-
in vind. Als de zelve ’er nog niet in tuigd, behandeld, dat zy, namentlyk
zyn , kan men ’er een goede struif van hare Eyeren in de aarde laat , en die in 't

stof verwarmd , vergetende, dat de voetbakken. De schaal werd ook wel tot
die drukken kan, en dat de Dieren des Veldsdrinkvaten gebruikt, en in 't Zilver of

die vertrappen konnen. Zy verhardet zichGoud gezet
De naam van deze Vogel isdoor gansch tegens hare jongen, als of zy de bare niet

Indien de Kazuwaris. De Portugeezen waren. Haren arbeid is te vergeefs , om
dat zy zonder vreeze is : Want God heeftnoemen hem den Vogel Ema, of Eme

waar van de vermaarde Car: Clusius, Lib- haar van Wysheid ontbloot, en heeft haar
des verstands niet medegedeeld.Exotic:, Emeu gemaakt heeft.

Hy valt op ’t Eiland Ceram, en we Even zoo is 't ook met de Kazuwaris
gelegen , die altyd zyn mage, even alsmeest op des zelfs Zuid- zyde , van Eli

de Struis-Vogel, geerne met het eene enpapoeteh tot Kellemoeri toe. , Men zegi
dat zy ook op Boeton, en in de Eilanden ’t andere, dat zeer zwaar is, geballast
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

zeer gulzig binnen slingerd zoo nietzal

Deze Vogel heeft verscheide eigenschap- konnen geven , weshalven zy nog liever
Cagoe-Broot, om dat daar meer gewigtpen , die met die van den Struis- Vogel

en zwaarte by is eeten, zelfs slingeren zy,overeenkomen, en ook eenige, die hem
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¬ konnen, in, al welke dingen zy, wat ge-
ken , en zich zoo gemakkelyk aan deze jaagd zynde, wederuitspuiwen, en over-
en gene gewent, zelfs na dat hy maar geven.
een weck a twee by iemand geweest is, Zyn vleesch heb ik Ao. 1668 geproefd;

bevond het vet blank, en wel; dog watcetende ten eersten al , wat men hem
maar geeft. geyl, of geelsch, en zenuwagtig, wes

halven men noit oude slagten moet , dieHy is zeer vergeetagtig, zelfs al heeft
hy zoo aanstonds van iemand slagen ge- niet zouden te eeten , en vry wat hard

van vleesch zyn. Zy dienen niet op eenkregen , dat is hy aanstonds vergeten ,
plaats, daar men ander Vee houd: Wantkennende ook die Perzoon , die ’t dee,

niet meer dan een ander, daar in den de jonge Endvogelkens, Kiekens, enz.
zyn niet zeker voor den zelve, en 27Struis zeer gelyk zynde.

Men vangtze gemeenelyk, nog jong slokken de zelve, zoo zy ze ontmoeten
op, hoewel de Kickens hen dikwils nogros, en van groote ontrent als een Oievaar

zynde: want de oude laten zich niet ligt wel zooveelspel weten te maken, dat zy
er weer uit moeten. Stokslagen hier overvangen , alzoo zy met harc pooten zeen

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 komen.

sneller , dan eenige Hond dat doen zal, Zy leven in ’t wild van de Vrugten,
te vangen. die hier en daar van de Boomen vallen.

Zyn domme herzenen, en kwalyk ge- De Kazuwaris , die op Arve valt, is
vederd lyf, zyn oorzaak, dat hy zyn by na als de Ceramsche; dog de Eyeren
Eyeren zelf niet uitbroeden kan, schof- van die Aroeze Vogel zyn in verre na zoo

fraey niet, als die van de Ceramsche, heb-felende die maar los in ’t zand, of onder
bende veel langer en verwarder spikkelen.de ruigte die verbergende, daar hy ze

Hy schynd na de beschryving vanverder aan de Zonne, overgeeft, zoo dat
zich de jongen in den dop zelf zoo wat Guilielm: Piso Hist. Brazil: ook in 't
moeten redden. Noorder deel van Brazil te vallen, noe-
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't Bosch heeft hy een sterke stem, diemende hem in 't Portugeesch den Vogel
men van verre hooren kanEma.

Dezen Vogel weten die van Oma uit deHier valt ook een Vogel, die de Inlan-
Ryst-Velden, door ’t branden van de tak-der Bintapoe, noemd, en die by de Ge-
ken der wilde Papaja, te verjagen.leerden de naam van Porplyrio Indicus

Wy vertoonen dezen Vogel na ’t levenvoerd. De onze noemen die de Water-
hier geteekend by de Letters O. O.Paeuw-

Men heeft hier zomtyds ook een vriHy is als een gemeene Haan van ge-
grooten Vogel, by de Geleerden de Onostalte ; dog van lyf niet grooter als een
crotalus Indicus, en by ons de IndiaanscheDuyf. De kop is kleen na’t lichaam
Krop-Gans genaamd.zyn snebbe recht, sterk, en bloed-rood,

Hy komt hier van andre gewesten ;en tot een byzonder teeken heeft hy op
dog is hier egter nu en dan gezien, en’t hoofd een groote kale platte en roode
ook wel gevangen.plek, als een muts, in de plaats van een

Hy is van groote, en ookeenigzins vankam , diergelyke men aan geen andre
Vogel ziet. De hals en borst zyn violet- gedaante, als een Zwaan, en een van de

grootste Indiaansche Vogelsverwig, de rug kool-zwart, gelyk ook
Hy heeft een zeer lange Sneb, die welzyn korte steert, daar onder eenige

anderhalve voet lang, en wit-agtig is,sneeuw-witte pluimen zyn. De vleugels
welkers bovenste deel wel een tweesny-waren boven aan ook wat violet-verwig

De pooten zyn rood, meer dan een span dend Zwaard gelykt hebbende aan ’t
lang, en drie vingeren breed, boven de einde een krommen haak, en van binnen

kniejen of beneden-schenkels; dog on- ziet men daar een scherpe Sneede aan
der de knien of de beneden-schenkels der als aan ’t Sny-Gras. Het onderste deel is
pooten zyn ze veel dikker, als boven. gemaakt van twee ranke en buigzame
Aan de zelve staan drie lange wel ge kieuwen, die wat van malkanderen staan.
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 konnen gaan ; dog wanneer die zak ledig
maar een lid, en van de drie andre de is, verbergt hy die tusschen die kieu-
buitenste (of naaste aan de agterste) vier wen 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 Ja- twee voeten , en even zoo lang is het
va, Celebes, en in Bengale ook gevon- verdre lyf tot het einde des zelfs, of tot
den. Hy valt mede in geheel Azia, en aan de staart. De nek is eenigzins ge-
niet alleen (gelyk zommige gemeind heb- kuifd, of immersruig, en de hals, gelyk
ben) in Komagena, een Landvoogdye van aan een zwaan , vuil-wit. Hy is kleen
’t Noord-deel van Syrien. van pluimen, die dicht in een staan , en

Deze Vogel eet Piessang, en andre beter na wol-agtig hair, dan na plui-
vrugten; 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¬ wit. De vleugels zyn van drie tot vier

di, aan welke hy veel schade doet. Hy 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 ver-
Hy schynd (immers de Bengaalsche) wat dre lyf, en de staart, zyn van die twee
doofagtig te zyn , latende den Schutter verwen gemengd ; dog wat meer van ’t
daar tot byna ontrent zich komen. wit, dan van ’t zwart hebbende.

Hy werd hier meest met strikken ge- 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 ge-
wel aan die gene, die hen eeten geven. schikt. Het gansch lyf isdicht metplui-

Zyn stem is zagt en beweeglyk, roe- men bezet.

pende , hoewel zelden, owik, owik, en De pooten tot aan het uiterste der tee-
dat 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

Dekrop¬
Gans.
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VOGELENVAN

deel der pooten is in vier teenen verdeeld,
die met een dik vel aan een hangen , en
aan welker einden korte stompe klaeu-
wen zyn.

Over al , daar men aan’t lyf van die
Vogel drukt , kraakt het als of 'er eeni-
ge wind ingesloten was. Hy isvollang-
agtige Luizen. Van zynen zak tot het
Intestinum Jejunum is een doorgaande
wyde pyp , waar van het onderste een
dikke worst gelykt , van binnen rimpe¬
lig, en vol ployen zynde, dat dezes Vo-
gels Maag zyn wil.

Ik heb ’er geen Visschen in gevon
den; maar wel stukken van scheipen, en

eenige geele Beestkens. De andre inge-
wanden hadden ook iet byzonders: want

de lever was groot, en bestond maar uit
eene lap, zynde ook kleen van long, en
milt, en hebbende een dubble blinde
darm.

De strot verdeeld zich by ’t hert in
twee kleene klootjens.

Aan ’t einde van de zak begind de
strot, of de lucht-pyp, die aldaar geslo-
ten 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
in ’t Griekx van Ovoxeèræaos draagd) en
ten deele als die van een Verken , dat

twee lieve Musicale stemmekens zyn ;

die zig redelyk wel laten hooren-
Als het regend, sperd hy den bek wyd

open , en laat 'er den Regen inloo-
pen , een tecken , dat hy ’t van binner
vry heet heeft.

Het schynd byna de zelve Vogel te
zyn, die Levit. xi: 18 my kaat, of den

Pellikaan genaamd werd, en die zyn
naam na ’t uitbraken draagd , alzoo zy
beide gewoon zyn haar ingeslokte kost,
Visschen, enz: , weer uit te braken, om
er , 200 Plinius Lib. 10. Cap. 40., en
Aristot: Lib 9. Cap. 10. Hlist: Animal-zegt.
het zuiverste dan weer van op te eeten,
en ’t onzuivere te laten leggen.

Hy valt veel op ’t Eiland Java, en
wel meest op des zelfs Zuid-zyde, on-
trent de uitgangen der groote Rievieren.
Hy werd ook wel op de binnen-Kust,
en ontrent Gressic gevonden, zwemmen-
de aldaar in de Rievieren met een geopen-
de bek, en dat om ’er de lleent

Vischkens, Garneelen , Slekken, enz:,
in te vangen ; en om dit Visch-Roo-
ven haaten hem de Javaanen. Hy valt
over-al tusschen de Zuid-kant van Java
en tusschen 't Zuid- Land, van waar hy

dan met de langdurige Zuid- Oosten en
Zuiden- Wind , zomtyds na dezc Eilan

den over komt, konnende zeer hoog in
de Lugt, en weer laag, zoo als hy wil,
vliegen.

3O1AMBOINA.

Men heeft hem in deze Gewesten maar
zeer weinig, te weten, op de Kust van
Hitoe, en ontrent de Pas-Baguwala, ge¬
zien, daar de Inlanders ’er verbaast over

stonden, niet zynde gewoon zoo groote
Vogels te vernemen.

Zy zetteden zig op hooge Boomen
neer , van waar ’er eenige geschoten
wierden. Ook is 'er ontrent Bonoa een

evendig gevangen, en aan ’t Kasteel hier
gebragt; dog men kon hem doe nietop-
kweeken ; hoewel men ’t naderhand een

andren gedaan heeft ; dog die pikte zich
zelve in de borst, dat hy 'er van stierf-

Zy werden op Baravia nu en dan wel

op de Markt gebragt, en verkogt om te
eeten, even als men hier te Lande de

Deenen, of wilde Zwaanen, Krop-Gan-
zen , enz: wel doet.

Op Sumatra’s West-Kust, en op Ma¬
lakka, vallen zy by troppen op de Zan-
dige en vlakke stranden ; dog die vallen
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

vertoont.hier by de Letter P. vertoonen,) is licht-

bruin aan den hals en borst, en verder
over ’t geheel lyf zwart, met een groene

weerschyn op de vlerken. De staart is
wit, van zes lange en gelyke vederen ge-
maalt , die aan de kanten zwart-agtig
zyn, en die hy op, of na om hoog, ge-
lyk een Exter draagt.

De pooten zyn kort, zeer sterk, al
vry dik, en de boven-helft met pluimen
bedekt, en aan de klaeuw verneemd men

vier lange teenen , waar van ’er drie
voorwaards staan , met stompe groote
klaeuwen voorzien zynde, onder welke
drie, de middelste, de langste, en de ag-
terste, wel de breedste is.

Deze Vogel is groot van kop, en aan
de oog-schellen heeft hy tegen de ge-
woonte van andre Vogels, lange, styve.
en ydele hairen of winkbraeuwen. Rond-

om den oog-appel heeft hy ook een roo-

de kring, en onder aan de keel een groo-
te kaale rood-agtige plek.

Het zeldzaamste, en opmerkensweer-
digste aan dezen Vogel is zyn bek, die
tegens den aard van andre Vogels, en
ook in opzigt van zyn eygen groote, zeer
groot, en wonderlyk geteekend is, en
diens zwaarte men zeggen zou, dat hem
lastig vallen moest ; dog hy bestaat uit
een licht voos been. Zy is ontrent 9
2 10 duimen lang, en een weinig ge-
kromd , zoo dat den bek alleen de helft
van zyn lyf (buiten de staart) uitmaakt;

zyndePp 3
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den van wilde Calabassen, die Appel-rondzynde aan de meeste dezer Vogels de
en van buiten rood zyn.kanten vol schaaren , bleek van verwe ;

Men vind ook wel heele Canari-Noc-dog ontrent het hoofd wat bruin. De
ten met bolster met al, Mannekens Noo-bovenste bek is dubbel, en als van twee
ten, en andre zoorten van Palala’s daar in.deelen gemaakt, waar van ’t onderste

Deze Vogel valt in de groote wilder-eygentlyk den bek is. Boven de zelve
nissen, in de hoogste Bosschen, en in zeerziet men een zeldzamen uitwasch, dat aar
eenzame plaatzen van de Eilanden Ceramde jonge Jaar- Vogels anders niet, dar
en Amboina, als ook in de andre omleg-een bult, is, zynde van een dun been
gende Eilanden, zelf tot in de Moluccosgemaakt. Deze bult zet alle Jaar een

nieuwe halve kring aan, die met keepen toe. Daar valt 'er ook een met een dub-
van malkandren zoodanig onderscheiden ble bek op Celebes, en een kleene op Su-
is, dat men daar aan des Vogels ouder matra, (van welke hier na) en de Toekan
dom gewaar, gelyk hy daar na ook den van Brazil; dog de Ambonsche is ( weini-
Jaar-Vogel (om dat hy, als de Koeijen; ge uitgezonderd) de grootste en zeld-
zyn Jaaren daar teekend) genaamd werd zaamste van allen. Deze Nesteld ge-

Men 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
veel Jaaren leefd; hoewel ik 'er gezien heb. takken zoo door malkanderen loopen
die wel elf Jaaren oud geworden zyn, ge dat hy zyn Nest ’er gemakkelyk op ma¬
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 Wanneer 'er
sche bek wel vol kerven, en dat die dan veel by een in eenig Bosch woonen
ook zoo krom groeid, dat de Vogel maken zy een vervaarlyk geschreeuw
niet meer konnende eeten , dan van hon- als zy by malkandren komen, behalven
ger sterft; dog dit geloove ik niet, en het sterk gedruisch, dat zy met haar vlie-
heb daar ook noit een voorbeeld van ge gen maken.
zien; nog lieden gesproken, die iet dier- Als de tyd komt, dat het Wyf-
gelyks gezien hebben. ken Eyeren leggen zal, trekt het Man-

Het Wyfken verschild van ’t Manne- neken ’t Wyfken de meeste en dunste
ken alleen daar in, dat het wat korter en veederen uit de vlerken, die tot een Koy
gedrongener van lyf, aan den hals niet voor de toekomende jongen moeten die-
bruin, maar zwart over ’t geheel lyf nen , waar door ’t Wyfken dan , tot
met een groene weerschyn is. Ook is vliegen onbekwaam zynde , t'Huis bly-
de bek bleeker, ontrent de kop niet ven , de Eyeren uitbroeden, en de jon-
bruin, en de vederen over des zelfs gansch

gen opvoeden moet. In die tyd lydenlyf staan wat wild en verward.
zy egter geen gebrek, alzoo 't Manne-

De Vogel is mager, en zeer licht van ken in die tyd zyn Wyfken van alles ver-
lichaam, zynde het daarom vry meer zorgd, veel Kanari-Nooten, en de vrug-
dan 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 Wyf-hy een groot gedruis , ’t geen hy door ken weer vederen te gelyk met de jon-
zyn groote vlerken , en door zyne groo- gen, en dan vliegen zy te zamen uit.
te pooten (hoewel die hol, en by na De listige, en des kundige Inlanders,
zonder merg, dog vol kraak-beenderen, wetende , dat zoo een broedende Vogel
en schuins-loopende opene afscheidzels 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. tegen de holle stam, waar door de Moer

Des zelfs ingewand is aldus gesteld: verschrikt, en de vlugt wil nemen; maar
Hy is groot van hert, dat in drie Ka- alzoo 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 vederen, uit het Nest van den Inlander
gemaakt te zyn. In eenige magen vind gebragt werden, schreeuwende niet wei-

men geele ronde Beesjens van de Varinga nig, jekke, jekke.
Grossularia (een zoort van Waringin-Boo¬ De oude slokken de heele Kanari-
men, of de Pruimkens van de groote Wa- Nooten wel met bolster en al in; dog
ringin-Boom, de korrels van de Gamoetc als ’er den bolster af verteerd is , geven
of Zaguweers-Boom, ook de platte Zaa zy de Noot of de Kanari- Noot zyn schelp

weer
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weer over, zonder die (gelyk zommige
meinen) in stukken te byten.

Deze Vogels zyn '’t ook, die allerhan-
de Specery-Boomen, als Nooten-Mus-
schaten, en Moernagels, mitsgaders alle
Boomen, welker vrugten een harde kor-
rel hebben, in ’t wild voortplanten
wanneer zy de korrels zelfs door de af-

gang weder geheel later vallen , die dan
veel beter, als wanneer zy anders geplant

werden, opkomen.
Het is een domme bange Vogel, en

zoodanig gewoon in ’t wild te leven
dat hy niet wel by menschen op te voe-
den, of tam te maken is, zullende eerst

zeer lang honger lyden , eer hy de spys
of vrugten, die men hem voorzet, eeten

zal, Ook schreet hy vervaarlyk in die
tusschen-tyd.

Zy werden ook nu en dan van de Ja-
gers wel geschoten, en die maar 3  4
jaaren oud zyn, houd men goed tot spys
te wezen , hoewel ’er aan de zelve wei-

nig vleesch, en dat nog al vry dradig is,
waarom zy zoo een Vogel nog wel een
nacht eerst wat ophangen, eer zy hem
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 an-
dre Vogels van zyn zoort, na ’t hooo
ver-afgelegen Gebergte, daar hy een
Watervlietje zoekt, dat met gedruis af-
loopt, waar in hy al ster-oogende zitten
blyft , tot dat hy zoo zagtkens sterft,
waar na zyn mergezellen weer wegvlie-

gen ; en gemeenelyk vind men daarom
zyn geraamte ontrent de afrollende Rie-
vieren, meest van Ceram, hoewel nu en

dan ook wel by die van ’t Eiland Am-
boin4.

Men vind dezen Vogel ook in 't Zuiden

van Banda, op ’t onbewoond Vogel-Ey-
land, waar op men byna allerley Vogels
heeft , die in deze en de Molukze Eilan-
len vallen.

Op Celebes Oost-kust, en op Manado
valt een Jaar-Vogel, die zy, op zyn Ce-
lebisch; Aloe, of Dubbel-bck, noemen.

Deze is wat grooter dan de Ambonsche,
en ontrent de bek wat verschillende , al-
200 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-
vorend kraakebeenig , bruin-rood, en
binnen hol. Onder deze dubble bek,
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dicht aan de kop heeft hy 2 a 3 ker-
ven , gelyk de Ambonsche, die schuins
oopen. De oogen zyn groot, en zwart,
van binnen met een roode kring, en aan
de oogen-leden zwarte, styve, en ydele
hairen hebbende. Naast aan de oogen is
hy kaal en zwart. Daar nevens heeft hy
twee groote oor-gaten. Onder aan de
keel is hy ook zwart en kaal , wel een
hand breed verre. De gansche hals is Ca-

stanie-bruin ; dog de Aimbonsche trekt
daar meer na den rossen.

Den bek van ’t Wyfken is korter en

bleeker, geel, of vuil-wit ; de kam is
als die der vorige; dog kleener, en wit-
agtig, met de zelve keepen als 't Manne-
ken. De bek van ’t Wyfken werd in
riemen gesneden , en tot armbandekens
gevlogten voor de kinderen. Uit de kam
van ’t Manneken maken zy lepels.

Op Samaira vallen ook Jaar- Vogels ;
Andre

dog kleener als de Ambonsche, en meer
zoorter.

na de Manadosche gelykende. van dien.

In Brazil valt een Vogel, Toekan ge-
naamd, die wel wat na de Jaar- Vogel
gelykt ; dog die vael kleener, en meer
overeenkomst dan deze met een Exter

heeft, zynde aan de borst hoog-geel.
Het vordere lyf is zwart of donker-graeuw,
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

by DeHier valt ook een Schaar-Vogel , T2.

den Inlander Talan genaamd, zynde een lan-ve¬
gel.Zee-Rave, zoo groot als een middelbare

Arend, of wat kleener. Die op Zee vaa-
ren, zien deze Schaar-Vogels veel, hoe¬
wel van verre meest.

Des zelve is lang van vleugels in op-
zigt van zyn lichaam, de welke, uitge-
breid zynde , by na een vadem beslaan,
schoon (dat te verwonderen is) de langfte
slag- vederen daarom niet boven ander

halve voet lang zyn, dat de vleugels lang
en smal maakt.

Den bek is vier duimen lang, blaeuw-
agtig, 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.

De verdre deelen van’t lichaam zyn
zwart, aan den hals en rug kool-zwart;
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schubagtig, die met vier lange teenen,en de smalle vlerken zyn wel mede uit
waar aan zich zwarte klaeuwen vertoo-den zwarte, dog graeuw-agtig, en de
nen, voorzien zyn.slag- vederen zwart. Aan de agter-buil

De oogen van deze Vogel zyn wit-ag-ziet men eenige wittigheid, in de eene
tig, als Visschen-oogen, en men kangrooter, dan in de andre. De borst is
ook door beide zyne neusgaten henendik en vleesch-agtig, als of zy met kuf-
zien. Hy heeft een gedaante, die wel2fenties gevuld was. Alle de pluimen
wat na die van een Arend, en ook weldog meest aan de kop en hals, eindigen
wat na die van een Gier gelykt, hoewelin een smalle spits, en staan verwerd.
hy noit op eenig dood aas aanvalt; maarDe staart, zynde ’t raarste aan deze
alleen van den roof der Visschen leefdVogel, is lang, zwart, en in tween ge-

Hy heeft een heldre, doorslaandespleten, gelyk men aan de Visschen ziet,
stem , gelyk de meeste Roof- Vogelsof als een schaar van gedaante, die hy ,
en die men van zeer verre, als zy bovenzoo als hy wil, vernaeuwen en verwyden
in de lucht tegen malkanderen vechtenkan.
hooren , schoon men die naeuwlyks zienDe pooten zyn zeer kort, en schuilen
kan.meest onder zyn pluimen , waar aan vier

Hy maakt zyn Nest niet verre vanmagere , dunne, en schobagtige teenen
Strand ; dog op steile ontoegankelykemet korte en onschadelyke klaeuwen
Rotzen, Barre Voorgebergten, en opzyn, hangende die teenen met een dun
hooge uitgebreide Boomen, daar ontrentvellcken aan een ; dog egter zoo verre
staande , levende meest van ’t aas derniet, als wel andre plat-voetige water-
Visschen, die ly al van verre gewaarVoges
verd , alzoo by ongemeen snel van ge-Onder de huid is hy rykelyk met geel
zicht is, en daar hy in een oogenblikvet bezet, gelyk hy dat ook aan zyn in-
wect na toe te schieten , verlatende zynwanden heeft, waar in men een groot
proy op geen geschreeuw der Menschen,gal-blaasje vind.
al zou hy ’er maar een stuk of een brol-Clusius rekend deze Vogel onder de Zee
van wegdragen.Ravens, en andere onder de Catarrhactas.

Hy aast ook op kleene CoescoesenHy houd zich meest om hoog in de
Rotten , Muizen, en Slangen, zyndeWaarlucht, voornamelyk op Zee.
alles byna zyn gading. By grooten hon-hy Nesteld , weet niemand, alzoo men
gers-nood valt hy ook wel op de Kiekenshen noit op eenig geboomte ziet; hoe
aan; maar anders verschoond hy de Vo-wel zommige meinen , dat zy zich op
gelsdeze en geene onbewoonde Eilanden

Geen Keerel, hoe sterk ook, zouhouden.
hem in zyn Nest duiven aandoen , alzooZy aazen op zekeren tyd van ’t Jaar or
hy in staat, en zoo sterk is, dat hy hemde kleene Vischkens, Oeloepoa genaamd,
van boven neder zou weten te stooten,en zyn zoo wel gevallig door de Vifschers

en daar van daan te slaan. Nogtans zynvan die Vischkens gekregen; hoewel dit
er Inlanders, die, om zyn Nest zeker-zelden gebeurd; dog men kanze niet op-
der te verstooren, de Boom, waar opvoeden, al krygt men die levend : want
hy Nesteld, omkappen, en dat wel, omhy kan kwalyk zitten , om de teerheid
zekere zeldzame steen, die men zegt datvan zyn pooten onder zyn groot lichaam.
zomtyds in die Vogel valt, en die zeerMen heeft hier ook een zoort van A¬
goed is, om den arbeid der Barenderenden, of den Zee-Arend, die 'er egter
Vrouwen te vergemakkelyken, te be-verscheide, of wel driederley zyn.
komen , tot welk einde men wil , datDe gemeenste en de grootste, Jappa
die Vogel deze steen in zyn Nest brengt.genaamd , is meest graeuw, en zoo

Daar is nog een andre zoort van dezegroot, als een Gans, zeer leelyk , en Een

Zee-Arenden , die over ’t gansch lyf tweedewild van aanzien. Zyn bek is recht
zwarter , dan de vorige , is, en op desterk, en zwart-agtig, waar van het
rug weinig witte gespikkelde plekkenboven- deel aan ’t voor-einde krom als
heeft. Des zelfs kop is uit den geelen eneen haak, dog 't onderste recht is. De-
graeuwen , waar onder weinig wit ge-ze Vogel is zeer fel van gezicht, plat,
mengd is. De buik en schenkels zyn le-en wit-agtig van kop, hoog-graeuw van
ververwig, en na den geelen trekken-rug, en lever-verwig van buik.
de. De bek is aan het bovendeel bul-De vleugels zyn zeer lang, en sterk,
tig, byna als aan een Kiekendief-bedekkende by na den buik, en de zelve

De oogen zyn levendig; dog zoo wirzyn uit den graeuwen en zwarten ge
niet, als aan de vorige-mengd.

De vlerken van ’t een tot ’t ander eyn-De staart is kort, van zwarte en witte
de beslaan ten naasten by een vadem vanvederen. De pooten zyn zeer sterk er
een man.vast, wel een vinger dik, ruig, en als
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steen bekomen, en die zelf in de kop vanDe vorige is zeer kwaad van reuk; dog
zoo een Vogel gevonden had, droeg diedeze niet.
zedert tot een Adjimat, of een middel omVan binnen had hy een groot hert,
alle ongelukken van hem af te keeren,dat meest dwers na de regter zyde lag
en voor al, als hy ten Oorlog ging, byDe mage was niet groot, en velagrig
zich, verbeeldende zich nu in allesge-De armen waren ook dun. Men vonc
lukkig te zullen zyn; dog hy stierf algeen ballekens in een Manneken ; maar
zoo wel, als de andre, en als de vinderwel klontjes, na nieren gelykendc.
van zoo een steen dood is, dan heeft hyNos is hier een derde zoort van Zee-
geen kracht meer om iemand hard, on-Arenden , die van zyn bek tot het uiter-

kwetsbaar, of gelukkig (immers zoo deste van de steert vier spannen lang is.
dwaze Inlanders gelooven) te maken.Des zelfs bek is korter, en breeder ,

Daar zyn ook van deze steenen in ’tdan de eerste. Ontrent de neusgaten
Nest dezes Arends , ter groote van eenheeft hy hairkens. Ook zyn de oogen
mispel, gevonden, dog de zelve warenzo Vischagtig niet, als die van de eerste,

bultig en slim, eenigzins na vuil lvoiren om de zelve loopt een geele kring
gelykende, en ook als vol gaatjens, dogDe kop is gekruld met aardverwige
zwaarder en kouder, als lvoir. Beydevederen. Ook is hy van hals als de eer-
deze Steenen vuurden ’s nachts niet; dogste. De gansche hals en rug zyn don-
kookten in Limoen-zap.ker-graeuw, na’t zwart trekkendc. De

Op de laatste witte Arends-steen wa-pluimen aan de kop zyn van onder wit-
ren ook die vlckken , waar van ’er tweeagtig De vlckken zyn wat lichter
tegen malkandren over stonden, en be-graeuw; dog de slagvederen zwartagtig
halven de zelve nog een witte vlck metgelyk ook de breedste vederen in de
eenige aderkens , die ’er door liepen.staart zoo zyn
Vermits men nu diergelyke steenen welDe buik is bruin, en onder de plui-
in ’t hout, en in Boomen, ontdekt heeft,men heeft hy een digte en witte wolag-
zou deze Arend die wel van daar natigheid, die vast aan de huid gehegt is
zyn Nest konnen gevoerd hebben, ge-De schenkels, en pooten zyn met brui-

lyk zy nu en dan ook zoo wel stukkenne vederen aan ’t begin der klaeuwen be-
Berg-Kristal derwaards brengen.kleed. De vlerken zyn ook ronder, als

Hier valt ook een zoort van Valken ,aan de eerste zoort, die Kiappa by den
die de Inlanders Hoezea noemen, en dieInlander genaamd werd; dog dezelve zyn
anderhalve voet lang zyn. Zy hebbenook zeer breed. De pooten zyn witag-
een groote, sterke, en zwartagtige kop,tig, en geschubt, in vier zeer lange
een bek, die wat kromagtig, zagt enteenen verdeeld , waar van de agter
boven de kop licht-geel is. De Nek isuitste langer is , dan de andre. Aan de
den graeuwen, wat na den witten trekken-linker poot draagt hy de klaeuwen ge-
de, ook is de buik wit : De rug, ensloten, die zelf aan een dooden niet op te
vlerken, zyn graeuw, met eenige bree-breken zyn.
ke gecle plekken ; dog ’t uiterste derByna al de pluimen aan den hals, rug,
slagvederen is wit, gelyk ’t ook zoo aanen buik, loopen spits toe. Het agterste
de staart is, die uit thien breede vederenvan de pooten is eenigzins kaal, dewyl
bestaat, waar van de agt onderste gewa-hy daar op rust, als hy slaapt.
terd zyn. De pluimen aan den buik zynDe maag van zoo een vond ik opge-
dicht en zacht.vuld met vederen en beenen van andre

De pooten zyn ook met diergelyke be-Vogels. Daar was in den zelven geen
dekt, en aan de agterkant al mede watgal, diens blaasje mogelyk wel door den
gewaterd. Hy heeft vier lange teenen,Hagel , waar mede hy geschoten wierd,
waar van ’er twee voorwaards staan , enverpletterd is. Des zelfs hert was groot,
een aan weder zyden zich uitwaards ver-lag meest aan de rechter zyde, en hy

hadde twee kennelyke witte ballekens toond, zynde van lange zwarte klaeuwen
voorzien.Het scheen wel een van die zwarte Aren-

De Hitoeësen noemen hem Hoereaden , die de Maleijers Lang noemen, te
om dat hy gemeenelyk dit ook zoo uit-zyn.
roept.In de kopvan dezen Vogel, of wel bo-

Zy eeten de Besien van de Waringaven op , verneemd men zomtyds een

knobbel, waar in men een steen vind Grossularia, die kleene geele vrugtkens
ter groote van een Duiven-ey, vol klee- draagt.

ne gaatjes, ofkuiltjens, vanbruine, ros- De Mannekens hebben roodagtige bal-
se, 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 Sper-

III. DEEL. wer9

De Hoe¬
zea , een

zoortvan

Vaken.



De Kie-

ken-dief.

En tiree-
de zoort

van Ma-
nehis

Een der¬
de zoort.

De Para-
dys-Vo¬

gel.

VERHANDELING DER
306

tugeezen eerst op Gisolo, gelyk ook dewer vegten, maken zy zulken ge-
daar naby gelegene Papcesche Eilanden ,raas, als of ’er eenige Honden tegen
en op Nova Guinea, gevonden, droeg bymalkandren blaften. Zy rooven geen
hen de naam van Passaro de Sol, dat is,Hoenderen, gelyk de Kiekendiergewoon
Zonne-Vogel, dog de Ternataanen noemenis te doen, maar blyven meest op de
die in hunne Taal Manoeco Dewata, (waarhooge Boomen.
van andre Manucodiata gemaakt hebben)De Amboineesen geven de naam van
dat de Vogel der Goden beteekend.Manchi (zynde een zoort van Kiekendie

Men maakte de Menschen in die tydenven) aan driederley Vogels.
wys , dat deze Vogel geen pooten had,De eerste zoort, zynde een kleene
waar van de ervarenheid het tegendeelRoof-Vogel, van groote als een gemee-
nu leerd. Men voegde daar by , dat hyne Kiekendief, graeuw van rug, en wit
altyd in de lucht zweefde , van de zelveen zwart gewaterd van borst, en buik
leefde , en noit op aarde gezien wierd ;De vlerken en de staart waren zwartag-
dog die van Aroe, die Jaarlyks in Bandetig met witte plekken gemengeld.
komen, hebben ons geleerd, dat dit ver-Zyn bek was recht, hy was kort van
dichtzelen van onkundige lieden zynpooten, en die waren van ssappe klaeu-
die nogtans geerne de naam zouden wil-wen voorzien.
len hebben, dat zy dezen Vogel ken-Daar is nog een tweede zoort dezer
nen.Manehi’s, die zeer wel na een kleene

Dat de oude Portugeesen, en de Men-Valk gelykt , hebbende een kromme
schen in de eerste tyden, er dit, of ietspek, die voor aan zwart, en agter don-
diergelyks, van zeiden , is nog eenigzinsker-geel is. Deze is snel en scherp van
in te schikken; om dat her veel zaaken;gezicht, en heeft een licht-roode kring
die dit zoo deden schynen , voorkwaa-rondom zyn oogen , geele oogen-leden,
men ; dog in deze tyden behoord men be-en heeft aan den voorste hoek der zelve een
ter te weten.dwars-vellcken , dat hy over ’t gehee

Dat zy gehouden wierden zonder poo-halen kan.

ten te zyn , kwam daar van daan , omDe kop, nek, rug, en staart , waren
dat zy die van de Inlanders altyd zoo Frc-donker-asch-graeuw, gelyk loog asche.
gen , ’t geen zy deden, om den VogelDe onderste hals en buik is licht bruin-
tegen het verderf te bewaren, en om datHy is sterk van pooten , die met vier
de Mooren, die deze Vogel op hunne Hel-vaste klaeuwen voorzien zyn.
metten tot cieraad gebrailien , de zelveZy zyn nu en dan wel levend gevan-
zoo begeeren te hebben, om dat de poo-gen, dog wegens hare wildheid niet wel
ten hen daar toe in de weg, en hinder-op te brengen ; Hoewel zy geweldig na
lyk zyn , gelyk ze ook door de zeive,Kickens haaken. Zy zyn zeer fyn van
of voor hen, meest of ingekogt, of doorstem , die by na als die van een Muis is.
hen gebruikt wierden , dat nog de da-Daar is nog een derde zoort, die wat
gelykze ervarentheid ons dit leerd in hun-trooter als een Duif, dik, en voor wat
ne openbare Spiegel-gevegten, en scher-krom van bek is, hebbende een fraey ge-
mutzeringen , waar in zy met de zel-spikkelde hals, rug, en vlerken , ten
ve gewoon zyn te verschynen. Om ditdeelen kool-zwart, en ten deelen hoog-
oude gevoelen nu tegen te gaan , datgeel gemengeld, hoewel ’t geel meest in
zy geen pooten zouden hebben , 200vlekken beslaat.
hebben de Aroeezen nu zedert 70  a0De pluimen aan den buik en pooten
aaren herwaards de pooten daar aange-zyn donker geel, met ydele smalle en
laten, en de onkundige Wereld hier vanzwarte wateringen onderscheiden. De
beter onderricht. Ook heeft Antoni Pi-pooten zyn kort en dik , hebbende vier
gafet Greysgezel van den vermaarden Zee-sterke vaste klaeuwen. De steert is zeer
Held Ferdinand Magellaan) al ontrentlang, bestaande uit vier pennen, die zwart
Ao. 1525. als een oog-getuige de Werelden geel, als t verder lyf , gespikkeld
van deze waarheid verzekerd , ’t geenzyn.
echter veel Schryvers na zyn tyd (Gesne-De oogen zyn vuurig, en glimmen
çus , Aldrovandus, en meer andre) nogsterk, gelyk in de Valken. Ly aazen
sterk tegengesproken hebben. Carolussterk op Kiekens, en andre jonge Vogels.
Clusius (schoon hy dezen Vogel zoo zelfDeze twee laatste zoorten zyn de rechte
nict zag) getuigd egter in zyn AnctariumKieken-dieven , by den Inlander met de
ad Libros Exoticns Cap. 1., dat 'er Aonaam van Manchi bekend; dog de eerste
1605. 200 een met pooten te Amsterdamschynd een Vogel op zich zelven te we¬
te zien geweest, en openbaar verkogtzen.

is. Egter zyn ’er nog lang naderhandEen van de zeldzaamste Vogels, hier
veel Schryvers als Francisco Herman-bekend, is de Paradys-Vogel
des , Euzeb: Nierenberg, en meer andre,Deze voor 17 218 jaaren door de Por-

die
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bck heeft, die bleek van verw is. In-gedie het tegendeel staande hielden ,
dien deze bek ’er niet aan was, zouweest.
men dit voor geen Vogel, maar voorDe Portugeesen geloofden ook, (als
een vederbos aanzien. Op de kop, eneen gevolg van ’t eerste, dat zy geen poo¬
in de nek, is hy Citroen-geel, omtrentten hadden) te lichter, om dat deze Vo¬
den oogen die zeer kleen zyn) zwart, aangels altyd in de lucht zweefden, en noii
den hals hoog-groen als een smaragd , enlevendig op de aarde kwamen, te meer.
daarbeneven zoo zagt als Fluweel, enom dat de Inlanders hen die altyd dood,
zeer glimmend, of glanzigen noit 'er een levendig te koop brag

De borst is zwart, of Wolfs geel, enten.
al mede als Fluweel zoo zacht. DeNu is 't ook waar, dat zy zich meeft
vlerken zyn redelyk groot, en Kastaniein de lucht ophouden, en zelden op hoo-
bruin, met harde slag-vederen, gelykge Boomen zich nederzetten, zynde niei
die der Duiven. Het achter-lyf bestaatin staat , wegens de gesteltenis van hare
uit veel lange en rechte pluimen, uitvederen, en pluimen, zich zelven, wan-
den licht-bruinen, en geelen gemeng-neer zy door deze of gene sterke wind
den, en aan wederzyden met dunne hair-dic hen van agteren overvalt, eens tegen
kens , gelyk de pluimen van de S-ruis-de grond gesmeten zyn, weder op te hef-
Vogel, bezet. Deze pluimen spreid hyfen, of weer na boven toe te vliegen.
in’t rond uit, als hy vliegt, waar doorAls men nu deze Vogel al levendig
hy op de lucht als dryft, konnendegevangen heeft, is men niet in staat
zich dus zeer lang op de zelve ophou-om die op te voeden , ten deelen , om
den.dat men zyn aas of spys niet kend

Aan weder zyden van zyn buik staanten deelen, om dat hy by uitnemendheid
korter dog andre en styver pluimen ,wild, en zoo fel in ’t byten is , dat men
die dicht gesloten als twee bossen, schoonhem niet wel genaken kan , waarom de
Goud-geel, en blinkende zyn. Op denInlanders de zelve maar ten eersten dood
rug uit het ftuit-been ontspringen tweesaan.

andre zwarte en styve draden, die terEgter heeft men in een Boekje, Deli-
plaats, daar zy beginnen , te zamen-ko-ciae Italicæ genaamd, en over &ampo a oc
men, en die zig van daar verder verdee-Jaaren te Padua gedrukt , gelezen, dat
len, zynde veel langer dan de staart, ener in die tyd te Padua een levendige Pa¬
eenigzins ruig, en aan de einden wat hai-radys- Vogel is te zien geweest, dat my
rig. Aan de doode Vogels zyn deze styf,vry wat ongelooflyk voorkomt : want
en onbuigzaam: maar of zy aan de leven-weten de Aroeësen, die dezen Vogel op
de niet buigzaam, en waar toe zy hemhun Land vangen, hem , om de twee
dienstig zyn , dat is tot nog toe onbe¬voornoemde redenen, niet in ’t leven te
kend. Immers het is niet waarschyne-houden, zoo is het niet waarschynelyk,
lyk , dat deze tot paring en verzamelingdat de Italianen van Padua dit zullen heb-
van ’t Manneken en Wyfken, of dat zyben weten te doen.

dienen, om de zelve, als zy hare eyerenVan deze Vogels zyn hier zes byzon
uitbroeden , te zamen te hegten, die dedere zoorten, die alle de naam van Para

Mannekens (zoo zommige voorgeven) opdys-Vogels dragen, bekend; dog die al
haren hollen rug dragen.vry veel van malkanderen verschillen ;

Men vind in deze gewesten nog ver-waar by wy ool ’t Konings Vogelken
scheide andre Vogels met diergelyke lan-voegen.
ge pennen in haren staart, die alleen tot
cieraad dienen, en van de welke zommi-I. De groote Aroeësche Paradys-Vogel.
ge gevederd, zommige ongevederd zyn,II. De kleene Papoesche dito
gelyk dat in de Ambonsche Pyl-staaat, deIII. Twee Paradys-Vogels, die zwart
Ys-Vogel ofte de Sariwan, en ook inIV. zyn.
zekere slag van Papoesche Perkiten teV De witte Paradys-Vogel.
zien is.VI. De onbekende zwarte Paradys-

Van ’t lichaam dezes Vogels kan menVogel.
aan de gedroogde niet, dan het vel, zien,VII. En het Konings Vogeltje, da
aan ’t welke men nog wel wat droog vet;er mede onder geteld werd.
maar anders niet, gewaar werd, alzoo al
’t ander vleesch ’er uit gesneden is, omWat de groote Paradys-Vogel aan-
hem tegen het verrotten te bewaren.gaat, deze valt gemeenelyk twee voeten

Hy schynd egter zeer kleen van lyf.lang, en een groote hand breed, zynde
en niet grooter, als een Meerl, te zyn.in’t gemeen (zoo als wy die krygen)

De pooten van deze Vogel zyn zeerzeer plat gedrukt.
leelyk, zynde in vier lange geklaeuwdeDe kop is kleen, na ’t lichaam, aar
teenen, byna als die der Roof- Vogels,welke by een rechten, langen, en harden

Cq2 ver-
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verdeeld. Zy geven een groote misstand

aan die fraeije Vogel
Als nu’t vlccsch 'er uitgehaald is,

werd de rug wat hol, en ingebogen on
trent de nek, waar van daan zommige
hebben beginnen te gelooven, dat het
Wyf ken de eyeren in die holle rug van 't
Manneken legt , dat loutere beuzelingen
zyn , alzoo dat kuiltje daar toe zeer on-
bekwaam, behalven dat het Wyfken
ook van zoo een kuiltje voorzien is.

De Ternataanen noemen dezen Vogel
Manoeco Dewata en ook Boerong Pa-

poewa, dat is , den Papoeschen Vogel, en
ook wel Soffoe of Sioffoe. De Amboinee
sen noemen hem Manoe Key- Aroe, dat is,
den Vogel van Key, en Aroe, om dat dit

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 Go-
den noemen hem de Ternataanen, om dat

de oude Heidenen hunne Goden Devata
noemden , een naam , by de Maleijers
nog zeer wel bekend.

Wie hem de naam van Paradys-Vogel
gaf, of om wat reden hy die draagd,
blykt my tot nog toe niet. Mogelyk
van ’t oud gevoelen dat hy altyd in de
Lucht, en dus dan by de Geesten en Go-

den der Heidenen sweefde ; dog hoe dit
met het Paradys over een te brengen zy,
kan ik niet begrypen , alzoo dat niet in
de Lugt, nog om hoog; maar beneden
op der Aarde was. En noch slechtei
komt dit uit als men op’t Land ziet, daar

zich die Vogel onthoud, of daar hy ge
vangen werd , dat zeer verre van die
Plaats legt, daar het Paradys geweest is

De Plaats, daar hy valt, is tot nog toe van

die gene, die ’er al eenige kennis afhadden.
kwalyk geoordeeld ’t Eiland groot of
kleen Key (5o mylen Beoosten Banda ge-
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-

landers Jaarlyks in Banda (een Landvoog-
dy, daar zy onder staan) komen hande-
len, en, onder andre Goederen, dan ook
die Vogels daar mede aanbrengen.

Op Key komt deze Vogel noit; maar
wel op de Eilanden van Aroe, dat eenig-

zins mede zyn Vaderland, hoewel hy
nogtans van daar niet eigentlyk oorspron
kelyk is , dog dit staat vast , dat hy ons
door geen andre, dan door de Aroeë-
sen, aangebragt werd.

Deze Aroeesen verhalen ons, dat de-
ze Vogels alle Jaar op zekere vaste tyd,

namentlyk in ’t Wester-Saizoen, dat hun

ELING DER

drooge Moesson is, uit het nabygelegen
Nova Guinea (haar recht Vaderland) op
hun Land in de wind op komen over-

vliegen, en dat zy daar zoo lang overbly-
ven, tot dat de Oost- of de Regen- Moesson
aankomt, op welke tyd zy gewoon zyn
weder na haar Land vliegen.

Dit is de reden , dat de Aroewesen ons
van de Nest, jongen, of van ’t uitbroe¬
den dezer Vogels, niets weten te berich-
ten.

Waar nu op Nova Guinea (dat een zeer
groot Land is ) ’t recht Vaderland dezer
Vogelen zy, zou men , by nader kennis
van dit Land , daar de Bandaneesen, en
Ceram-Lauwers sterk op vaaren, metter
tyd gemakkelyk konnen ontwaaren.

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

Deze Vogels vliegen noit alleen; maar
altyd met troepen van 30 2 40 by mal-
kandren, gelyk de Spreeuwen. Ook
heeft ieder troep een Koning, of Weg-
wyzer , die niet het zoo genaamd Ko-
nings-Vogelken; maar een zeer schoone
veel grooter Vogel, en die veel uitne-
mender van coulcuren, dan de andre, en
Coraal-rood van oogen is.

Deze Koning is, na ’t zeggen der
Aroeësen, zwart, met roode vlekken
en gewoon altyd vry hooger, dan de an-
dre Vogelen van zyn troep, te vliegen,
den welken zy ook, om geen reden ter
wereld als de sterke wind het hen
maar niet belet, niet verlaten zullen.

Zoo ’t nu gebeurd (gelyk het zoo wel
voorvalt ) dat deze hare Koning door
een zwaren wind, of door eenig ander
geval , tegen de grond geworpen werd,
vallen zy alle te zamen mede na be¬
neden, niet willende van daar weer op-
vliegen , voor dat zy hem zien voor uit-
vliegen , behalven dat zy ook door t
wonderlyk gestel van hare pluimen zoo
niet konnen, als zy al willen

Hier door gebeurd het wel , dat zoo
een geheele trop gevangen werd , want
de pluimen en vederen van deze Vogel
zyn zoo gesteld, dat hy onmogelyk voor
de wind vliegen kan, en altyd genood-
zaakt is zig in de wind op te begeven ,
vermits zyn zagte pluimen anders voor
uit, in stukken wacijen, en hem t’eene-

maal zoodanig verwerren, dat hy , bui-
ten staat gerakende van zich langer te
bestieren , noodzakelyk moet ter neder-
storten ; op hoedanigen wyze ( wanneer
hem de wind van agteren overvalt, en

in
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een voor een oude Spyker, of een stukin de vederen zoo waeid) hy meest gevan-
oud Yzer, krygen.gen werd.

Onze Schepen, ontrent Nova GuineaIn’t vliegen maken zy een groot ge-
zeilende , hebben die by Moy handzaamschreeuw even eens als de Spreeuwen;
weder wel by geheele troepen in dedog harc stem is wat sterker, en wat
Lucht, tusschen Aroe en dat Land (daarmeer na die der Ravens gelykende , en

een Zee van ontrent nog 182 20 mylendeze hoord men voor al vry sterk, als zy
breed tusschen beiden is) zien vliegen ;door zoo eer wind van agteren in nooc
welk Vak zy in korte tyd konnen over-zyn, doorslaan.
zet ten.De Aroeësen weten de zelve , zoo zy

Wanneer ’t nu zomtyds gebeurd, datzeggen, ook wel levendig te vangen :
zy wegens de te sterken Oosten-wind nietdog alzoo niemand met de zelve, om
weder na haar Vaderland konnen vliegen,haar fel byten, en wilden aard, kanom-

dan vallen hare meest pluimen uit, zoogaan , en men ook haar kost zoo niet
dat zy dan niet voort konnen, en genood¬weet te krygen, of by de hand heeft
zaakt zyn te wagten, tot zy weer nieu-slaan zy de zelve, om van alle die
we gekregen hebben.moeite maar bevryd te zyn , ten eerster

Gelyk een sterke wind van agterendood.

doodelyk voor hen is, alzoo is ook eenZoo ras deze Vogels op ’t Land van
al te iterke wind van voren haar medeAroe komen overvliegen, onthouden zy
zeer nadeelig, konnende met geen vanzig, een trop by een , op zeere hooge
die beiden vliegen; maar een matigeBoomen , waar op zy de zelve zien zit-
wind van voren is best voor haar. Zooten, om enige roode bezien , die aan de
zy nogtans gewaar werden, dat die windzelve vallen, te ceten , dat waarschyne-

van voren hen wat te sterk werd, vlie-lyk de roode beziën van de kleen-bladi-
gen zy ten eersten recht op tot zooge Waringin-Boom zyn. Het gebeurc
verre , dat zy boven den wind komen,ook nu en dan wel; dog zelden , dat 'en
en daar op dan als dryven.maar twee a drie by een zitten. Zoo lang

Men kan dezen Vogel in de warme Lan-haren Koning daar stil zit, zit ook de
den niet lang bewaren : want schoon mergeheele trop stil, en zoorasdie opvliegd,
er gestooten Peper (dat goed is) involgen zy hem alle
stroid, bederven zy egter wel. Zoo mede,Om nu deze Vogels te vangen, schie
al besmeerd men die met Spyk-olie, enten de Inlanders de zelve van beneden met

al stroid men ’er Camfer in. Allerbest isstompe pylkens , en op de allerminste

t, dat men ze in de Zon wel ter degenwonde valt hy ter neder; dog die ’er van
nu en dan eens droogd, die dan met Cam-hen nog beter op afgerecht zyn, maken,
ser bestroid, en ergens in dicht wegsluit,eer zy daar komen, kleene groene Huis-
of weg- pakt, mits dat men die egterkens in die Boom , waar in zich pas een
zomtyds ook al weer eens in de Zon ver-Man bergen kan, en die 'er zich in be
lucht en droogd, en dan al weder zoogeeft, terwyl zy op den dag elders uit-
behandeld, of in een dicht toegekalktegevlogen zyn. Tegen den avond na Zons
Bamboes bewaard , vernieuwende zom-ondergang komen zy weer op die Boom,
tyds de Camfer eens. Dus kan men zeen dan neemd hy ze met zyn pylken zoc
goed in Europa brengen, daar zy 't be-wel waar, dat hy 'er altyd eenige van
derf zoo veel niet, als in Oost-Indien ,krygt. Andre bestryken ook wel eenige
onderworpen zyn.takken met Vogel-lym, of Zetten on-

Ons volk bewaard die Vogel alleen ,trent deze bezien eenige strikken , hoe-
als iets zeldzaams, in hunne Cabinetten vanwel zy dit meer ontrent het Konings-Vo-
Vogels; de Mooren gebruiken den zelgeltje, en om dat te vangen , in 't werk
ven, als pluimagien op hunne helmetten,stellen. Zoo deze Vogel in zyn vlerken

wanneer zy optrekken of ten Oorloggetroffen werd, blyft hy nog wel wat ;
gaan, en voor al op hunne Feest-dagen,dog niet boven 3 a 4 uuren in’t leven.
als zy Tsjakalile, of met een Sweerd ofZoo ras zy ’er een gevangen heb-
Spies in de hand (even als in de Pyrichicaben , snyden zy hem de pooten af, ha-
Saltatio der ouden/ als voorvechterssprin-len ’er het ingewand uit, en droogen
gen, danssen, en gelyk als een Spiegel¬hem dan eenige dagen in de Zon. Andre

gevecht aanrechten zullen. Ook bindenberooken hem , eenige dagen voor het

zy wel zoo een- Vogel geheel, of eeninpakken, met Swavel, pakken die dan
deel des zelfs, aan den rug van hun Swaard;tusschen twee plankjes in, en hangen die
hoewel de Aroeësche daar toe vry watin hunne Rook-huiskens op, tot dat zy
te groot, en daar toe zoo bekwaam niet,die na Banda mede nemen , daar zy een
als wel de Papoesche, of Molukze is; doghalve Rykxdaalder, en zomtyds ook wel
daarom zyn zy , die een Aroeesche heb-een heele (als ’er weinig zyn) voor ieder
ben, dan gewoon die Vogel in tween tekrygen ; dog op Aroe zelf kan men 'er
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zeer veel van die zwarte zoorte verschil-deylen, nemende de fraiste vederen voor
lende , die wy hier na, als de derde ende pluimagie op hun helmet
vierde zoort, zullen beschryven.De Aroeesen getuigen ook, dat die

Wy vertoonen hier de gemeene PapoeVogcls in 't Ooster- Moesson geen staart nPrent
bywasche, of de kleene Paradys-Vogel, vertoondhebben; maar wel vier Maanden in de

de Letter Q.Wester- Moesson, in welke tyd zy by hen Ook zullen zy, zoo langharen Koning
gemeenelyk blyven. De Papoewa’s zeg-

zit, blyven zitten, en zoo ras hy op-gen van den hunnen, dat hem de pluimen
vliegt, mede opvliegen ; dog deze klee-by beurten, en voor al, als hy van Men-
ne hebben dit byzondre, dat zy zomtydsschen gehandeld werd, uitvallen.
lyn-recht op en neervliegen , dat zeerBuiten deze Vogel is 'er nog een zoort
wonderlyk en aardig om aan te zien isvan Paradys- Vogels, die veel kleener

Zy blyven ook vry bestendig ontrentdan de vorige, is, en die tot onderschei-
het Eiland , daar zy voortgekomen zyn:ding van de groote Arocësche, gemee-
want de Papoewa’s van Messowal wetennelyk de kleene, of de Papoesche Para-
ons te zeggen, dat zy daar by hen ’t ge-dys-Vogel genaamd werd, en die by de
neele Jaar door gezien werden, en dat zyMelukse Volkeren meest in gebruik is.
nare Nessen op hooge Boomen (daar henDeze is merkelyk kleener, en ronder
de Alfvereesen wel gevonden hebben ma¬als de vorige, en in couleur van de zelve
ken, en dat hare pluimen , zoo ras menook verschillende.
haar levendig vangt, en lang handeld.Hy is ontrent 20 duimen lang, en
uitvallen. Ook zeggen zy, dat 't Man-men kan zyn regte gedaante niet al te we
neken van deze gemeene of klcene zoortbekennen , om dat hy zoo dicht in de
langer hals en bek, dan ’t Wyfkenrondte geperst is.
heert.Hy is ook kleen van kop, en schert

Zy noemen deze Vogel in Ternate, en Zynvan bek , die agter loodverwig en voor
op Tidor, Soffoe hy werdool wel Boerong Naam.bleek is. Zyn oogen zyn ook zeer kleen
Papowa, dat is , de Papoesche of lapoe¬en daar ontrent is hy zwart ; dog aan de
wasch Vogel , dog by de Papoewa, zelfhals schoon groen, als een Smaragd, ge
Sjag, en Sjage , by de Oost-Cerammerslyk de vorige Vogel.
e en als de vorige) Samaleik, en op 'tOp de kop, en in de nek, is hy vuil-
Eiland Sergile in Nova Guinca , Tsjakkegeel, op den rug uit den geelen en den
genaamd.graeuwen gemengeld. De borst, en

In de voorgaande tyden meinde men De¬buik, zyn zwart-agtig-bruin, en zoc
215,dat hy op ’t Eiland Gilolo, of Halamabe¬zacht als dons. De vlerken zyn zoo
daar hyra, en op de nabygelegene Eilanden nakleen , en zoo dicht tegen het lyf ge-
valt.

't Zuiden, en 't Zuid-Oosten viel; dogpakt , dat men die naeuwlyks bekennen
hedensdaags heeft men klaar ondervon-kan. Ook schynd het, dat de Inlanders

den, dat zy zich meest alleen op en in deeenige van zyn slag-vederen uitgetrokken
Papoewasche Eilanden onthouden. Dezehebben. De weinige , die hy nog ove-
Eilanden vertoonen zich in een grooterig heeft, zyn Kastanien-bruin. De
menigte tusschen Gilolo's Zuid-eindelange pluimen , die de staart uitmaken,
Cerams Noord- Kust, en tusschen Novazyn ontrent een voet lang , ter zyden
Guinea’s West-einde, van welke zommi-even zulke Vezelkens als de vorige heb-

ge redelyk groot, andre weder kleenbende, zynde in’t vliegen mede als een
zyn. De grootste der zelve zyn ’t Eilandhalf-rond uitgebreid ; dog bleeker, en
Messowal ( dat Benoorden Ceram legt) enzoo moy van verwe niet, als die van de
’t Eiland Salawaiti of Salawat, dat zichvorige, gelyk ook doorgaans deze zoort
naast aan Sergile, ( een Eiland, of streekslegter van verwe , dan de andre is.
Lands van Nova Guinea , dat in de oudeDe twee lange zwarte draaden van den
Portugeesche Kaarten zeer kwalyk Ceramstaart, als mede de pooten, ziet men aan
genoemd, en van Nova Guinea afgeschei-deze zoorte by na noit, alzoo de Inlan
den werd) vertoond.ders die wegsmyten, oordeelende die, om

Het gene wy bevorens van de grootetot cieraad te dienen, zelfs hinderlyk.
Paradys-Vogel wegens de sterke voor- ofVan aard, en eigenschap, zyn zy even
tegen Winden zeiden, getuigen die vaneens als de groote, levende meest in de
Messewal mede van zulke Winden in op-Lucht. Hare Nesten zyn mede weinig,
zigt van hunne Vogels, en dat zy zoo zeerdog eenigzins, bekend. Ook vliegen zy
gemakkelyk, en by geheele troppen ge-altyd in de wind op, en met troepen by
vangen werden.een, gelyk by hen ieder trop mede ha¬

Anders komen zy op hunne Gebergtenren Koning heeft, en dien zeer getrouw
zig mede op de hoogste-Boomen neder-volgt. Deze is zwarter, of donker-
zetten, daar zy, even als de vorige, oolcPurper-verwig, en veel fraeijer van ver-
met stompe Pylen geschoten werden.we als de gemeene zyn; hoewel nogtans
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zoo lang tot Christus, de ware ZonneDe Papoewa’s verhalen ’er nog iets af,
der Gerechtigheid behoord op te vliegen,dat Carolus Clusius in zyn tyd al mede

vernomen , en ook aangeteekend heeft, ot dat zyn kragten beswykende, zyn
loode romp wel ter nedervalt, en de aer-dat zy namentlyk willende drinken, en

ergens een kuiltje met Water ziende, de ten deel, maar tot dat hy met den
Geest dan eerst recht, en naeuwer metdaar niet alle na toe vliegen; maar alleen
hem vereenigd werd.een uit de troep ’er na toe zenden, om

Deze zoort van Vogels heeft men noitdat te proeven, of het goed is. Deze
vliegt ten eersten weer na zyn troep toe, in Nova Guinea, of in de Eilanden van

Aroe, niet tegenstaande zy ineigenschap-en, zoo ’t goed is, komen zy ’er alle na
toe vliegen; dog zoo niet, zoo vliegen pen, en aard, zoo wel over-een komen,

vernomen.zy alle ten eersten van daar weg.
Behalven deze twee beschrevene zynDe listige Papoewa’s nu, dit wetende,

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 zoor-
boodschappen gaat, zeer schielyk met ten , een groote en een kleene, onder-

scheiden werden.Bori, of de Cocculi lnaici vergiftigen.
Daar op komt die troep, als goed bericht De groote zwarte Paradys-Vogel komt De groo-

te zwartebekomen hebbende, egter af; maar ster- zonder vlerken en pooten tot ons , zoo
Paradys-dat wy dien Vogel niet wel heel konnenven ’er alle van , hoedanig zy dan zoo
ogel.

een geheele troep te gelyk vangen. beschryven. Hy is mede smal en rond,
ils de Papoewæsche Paradys-Vogel, ruimZy zeggen ook, dat zy die zeer ge-

makkelyk weten levend te krygen ; dog vier spannen lang, en over ’t geheel lic-
dat 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,moeten. Zy halen er ’t ingewand en
en daar beneven vertoonen zy ook eenvices uit, droogen ze in de Zon, of (dat

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.

De bek is ruim een duim lang , enhem daar mede te zamen, en steken hem

zwartagtig. Aan weerzyden staat eendan in een naeuwe Bamiboes, ruim twee
vos met vederen, als of het de vlerkenvingeren wyd , waar door zy zoo rond
waren , dat zy egter niet zyn , alzoo zywerden, als men die gemeenelyk ziet,
te zagt, en vry breed , even eens by nahangende die dan in den rook op.

als de Paeuwen-vederen, zeer HeerlykDe Vogel is veel bekwamer, dan de
glimmende, en van een schoone groeneAroeesche om hem als een pluimagie op
weerschyn, en van onderen alle opwaards,een helmet te gebruiken.

hoedanig zy waarschynelyk in de Bam-Ook is hy een groote liefhebber van
boesen werden, gekeerd zyn.de Tsjampedab- Vrugten , wetende, al-

De vederen aan de staart zyn van eenzy ryp zyn, met zyn bek ’er door henen
ongelyke lengte. Die naast aan den buikte booren , en dus aan de andre zyde er
staan, zyn zeer smal, by na als of hetweer uit te komen ; alzoo ’t hem , we-
hairen waren. De twee bovenste zyngens de gesteltenis zyner pluimen, om-
veel langer, ook spits toeloopende, enmogelyk zyn zou er te rug weder uit te

konnen komen. En in dat doorbooren onder de zelve leggen nog twee andere,

nog ruim anderhalve span langer, ookhaald hy ’er met eenen de vrugten uit.
styf, gelyk de vorige, en met hairenbadende zich zelve in’t zap van die vrugt
aan weerzyden tot aan ’t einde toe bezet;waar van hy ook zoo geel werd. Ook
boven slecht en zwart ; dog onder fraeyvinden de Inlanders menigmaal zulke
glimmend zynde.vrugten , die hy geheel doorboord, en

Deze hebben mede , even als de Pa-daar hy de korls uitgehaald heeft.
poesche, een hous door’t lyf, dat henZy voegen ’er by, dat hy ook zyn vast

verre buiten den bek uitkomt, waar doorbestemde levens-tyd heeft, en dat hy,
de Vogel ook recht blyft, en waar medezyn einde voelende naderen, recht op na
men hem te gemakkelyker op de helmet-de Zon, zoo hoog als hy komen kan ,
ten steken en vastmaken kan.zoo lang vliegt, tot dat zyn kragten be¬

Ik hebbe de zelve in ’t Cabinet van dezwyken, en hy zoo dood neder valt.
Heer Vincent tot Haarlem, en andersDus vind men mede wel geheele troe-
noit hier te Lande; maar in Indien, nogven van eenen ouder zoo ter nederge-
eens by een vriend gezien.stort.

Deze werden zeer zelden gevonden,Een Heerlyk zinnebeeld kan ons die
en niet anders, dan op dat deel van NovaVogel van een waar Christen uitleveren,

die , gelyk als altyd vooral in’t einde Guinea, dat men Sergile noemd, ont-
dekt , welkers Inlanders de zelve aan ’tvan zyn leven , de vleugelen des Geloofs

naaste

De¬
plaats,

daar hy

valt.
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per en blaeuw van weerschyn, onder denaaste Eiland , Salawat genaamd, bren-
vlerken en over ’t geheel onderlyf vangen, en voor byltjens, en slegte klce-
boven en van geel, als de gemeene Para-den verruilen, bewarende die, na de zel
dys-Vogels, en aan de nek-muis-vaal metve wel gedroogd te hebben, verder in
groen gemengd. Hy heeft, als iet byBamboezen , die zy in den rook hangen
zonders, twce opmerkens-weerdige zan-De Papoeva’s noemen deze Vogel Sja-
ken aan zich te beschouwen. Het eersteAca, of den Paradys-Vogel von Sergile ,
is, dat hy twee rondagtige lapkens vooren de Ternataanen, en Tidoreezn, noemer

aan de regter vleugel heeft, die aan dehem de Sossoe Rokotoe, dat is, de zwarte
kanten groen weerschynen, en dic hy alsParsdys-Vegel.
twee byzondre vlerken bewegen kan.Dit Sergile nu , daar hy valt, is het

Het ander is, dat hy, in de plaats vanNoordelykst deel van Nova Guinea, ein-
de staart, 12 2 13 zwarte en kaanle draa-digende met een lange snuit vlak agter of
den, zommige opwaards, zommige dooiBeoosten Gilolo, en de Papoewasche Ei-
malkandren hangende als hare vederenlanden, zoodanig dat die vlak na ’t Noor-
heeft.den draeid

Hy heeft ook lange pooten, met scher-Buiten die groote zwarte Paradys-Vo-
pe klaeuwen, als andre Paradys-Vogelsgel, is 'er nog een andre kleener zoort

De kop is na evenmatigheid van’t lyfdie van vederen al zoo lang, als de vori-
zoo kleen; dat hy 'er by na geen schyndge, maar van lyf dunner, geel van bene
te hebben. In ’t zelve heeft hy kleeneden , dog boven doorgaans zwart, en
oogen, zynde rondom de zelve zwart.zonder merkelyke glansis, hebbende me-

Wy verbeelden den zelven hier by dede aan zyn zyde die glimmende Paeu
LetterR. na ’t leven.wen-vederen, als de groote, niet, ge

Wy noemen nu die zelve de zwartelyk ook niet die drie lange spitze vede
onbekende Paradys-Vogel , om dat hyren , die zig in de steert van de groott

zwarte Paradys-Vogel vertoonen, wes- nog zeer weinig gezien, en daar door
halven deze in verre na zoo schoon niet gansch onbekend is, en wel byzonder

om deze van de t wee andre zwarte zoorals de vorige, is.
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 onder-
scheiden.reezen, hem weten te schieten, en aan

de Tidereezen verhandelen Na komen wy tot de beschryving van
De laatste, en wel de zeldzaamste een zeer fracje Vogel , die met de naan

zoort van Paradys-Vogels, is de wit van ’t Konings-Vogeltje bekend is.
te , die weder in twee zoorten onder Veele hebben de zelve voorde Koning
scheiden werd. 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 daante, grootte, verwe, en inandre ey-
wasche, dog spier-wit van vederen. genschappen verschild, buiten dat ny met

De half witte en half zwarte is van 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 daar gevonden werd.
eenige weinige hairkens bezet zyn. De De Vogel is ontrent zeven duimen
ze werd mede zeer zelden gezien. lang, wat meer (zoo als wy hem tus-

De Tidoreezen alleen konnen en moe schen 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
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,

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

afscheid.welke een kleene kop, en een rechten bek,
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 , donker-
bruin,
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ren zy die, tot dat zy ze na Banda voe-bruin, met roode en glimmende pluim-
ren, daar zy die gemeenelyk nogcenskens, en streepen ’er tusschen.
zoo dier, als cen Paradys- Vogel , ver-De staart is van vederen, gelyk aan de
koopen.andre Vogels, te zamen gesteld, en niet

De Papoewa’s vangen deze Vogelkensvan pluimen , gelyk die van de vorige
ook zomtyds in hunne Land, stecken ’er eer-Vogels ; dog de zelve is kort, en ook
Houtje door, en bewaren die in kleenebruin van verwe; maar uit het stuitbeen
Bamboesjens , waar door zy rond wer-komen mede twee lange zwarte draa-
den; dog die missen de grootste pluimenden, die een hand breed ruim langer dan
des buiks ; hoewel de Indianen die lie-de steert, en aan ’t einde met twee ronde
ver, dan de schoondere van Aroe, daar-schyfkens, of Pauwen-oogskens , ter
om hebben, om dat zig die beter op hun-groote van een stuiver in een gedraeid
ne hoofde, om ’er die op te steken, schik-als of ’t een naveltje was) dog zeer plat,
ken ; dog het is zeker, dat de Aroeëe-en schoon groen van verwe boven , dog
sche schoonder van verwe, en veel frae-zyn.beneden muisvaal zynde, voorzien
er zyn.De buik is wit en groen gespikkeld,

ofMen bewaardze met Spyk-Olie ,en aan de zyden ziet men eenige lange
men bestroid de Vogel met Camfer.pluimen, voor aan breed gezoomd, aan

De Aroeëezen, en andren, gebruiken diede eene zyde schoon groen, en aan de an
in hunne Scherm- en Tsjakalil-speelen ,dre zyde muis-vaal zynde
omze op hunnc Storm-hoeden te steken,De geheele rug is bruin met bloed-
zoodanig dat zy een Paradys-Vogel in 'trood gemengd, glimmende als zyde
midden, en aan wederzyden een Konings-De pooten zyn, als die van een Leeu-
Vogelken ’er op hebben, en daar na be-werk, verdeeld in vier teenen, en klaeu-
waren zy die weer in een Bamboesje, omwen ; die de Inlanders al mede meest
niet te verderven.om de verrotting van ’t Vogeltie voor te

Onder de Ambonsche en Molukze Vo¬komen wegsmyten ; wy vertoonen dit,
gels is de Loeri geenzinseen van de minste.schoon het by de liefhebbers reeds ge-

Daar zyn ’er velerley ; dog wy zullennoeg bekend is, dog nu met zyn pooten
maar alleen van de beste en de bekendsteom dat men ze anders altyd zonder de
zoorten , die het bekwaamst zyn omzelve krygd, by de Letters R. R. afge-
te leeren spreken , hier handelen; na-beeld.
mentlyk, de Loeri met een zwarte kop.Deze Vogel vliegt noit by de Paradys-
de Ternataansche, de Papoesche, en deVogels en ook niet met een troep ge-
wülde.lyk , ook zet zy zich op geen hooge

Die met de zwarte kop iseen schooneBoomen ter neder; maar vliegt alleen ,
vrolyke, en vriendelyke Vogel ,waien onthoud zich op lage Boomkens
kleener, als cen Papegaey; dog hy heeftdaar hy mede op eenige roode beziën aast
schooner vederen , hoewel hy in ’t lee-Hy ect ook geerne de Lip-lap van de
ren spreeken, en leerzaamheid, voor denjonge Calappus- Noot ; dog werd ’er
zelven wyken moet , dat echter dikwils(gelyk de onze gezien hebben) lam af,
meer aan die gene , die de Vogel leerden komen dus zeer licht 'er van te ster-
als aan de Vogel haperd : want ik heb

ven

een Man, in Banda zynde, gekend, dieDie van Aroe noemen deze Vogel Wo-
zulk een Loerialles, dat hy begeerde, lee-wi, Wowi , en die van de Papoewascht
ren kon, ’t geen hy doorslagen, en doorEilanden , Sopeloo; dog wy de Konings-
de zelve blind te zetten, dedeVogel

De hals , de borst, rug, en staartMen brengt dezelve ook uit de Eilan-
van deze Vogel zyn schoon helder-rood,den van Aroe, en is wel voornamelyk op
de vlerken zyn boven groen, en onderWodjir, een zeer bekend dorp aldaar,
geel; dog de slag-vederen aan de einden

te vinden
zwartagtig, en aan’t voorste der vlerkenDes zelss Nest kennen de Aroeëezen
ziet men wat blaeuw. Tusschen den halsniet ; dog zeggen dat zy gelooven, dat
en de kop heeft hy een gecle vlek, alsdie Vogel Jaarlyks, even als de Paradys-
een halve maan, of iet, dat zig als eenVogel, daar mede van Nova Guine-
hals-band vertoond.komt, en in de droge of Wester-Moesson

Boven op zyn kop is hy zwart, by namaar overblyft. Altoos op hun Land
als of hy ’er een muts of kalotje op had;valt hy niet eigentlyk.
dog by helder weder, en als er de dag op-Zy werden niet met pylen, gelyk de
schynd, ziet men in dit zwart een violet-vorige, geschoten; maar met strikken
te wederschyn.van Gamoeto, of met Vogel-lym van de
Zyn oogen zyn, zoo als men hem eerstSoekom-vrugt gevangen , aanstonds ge-
beschouwd , zwart, en staan zeer vro-dood, ontweid, gedroogd, en tusschen
lyk; maar als men hem wat naeuwer be¬twee Borrekens gebonden. Dus bewa-
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zy een breede geele kring , waarom dieziet, loopt om de zelve een dubble
van verre geel schynt.kring, waar van de buitenste geel, en de

De bek , en de pooten, zyn evenbinnenste wit is.
eens, als die der vorige, behalven datAan het boven- deel zyner pooten ziet
de bek wat kleener is. Zy zyn veelmen violet-agtige of zwarte pluimen.
stouter, als de Ceramsche, zitten wei-De bek des Vogels is zeer krom, en
nig stil, maken een groot geraasscherp orangie van verwe ; dog aan ’t werden zelden zoo mak, dog zyn weleinde witagtig, en het onderste deel is
zoo belder van stem, en de beste omveel korter, dan het bovenste, dat gelyk
wel te leeren klappen , waarom zy ookals een haak ’er overhangt.
meest gezogt, en het dierste betaaldDe tong is dik en rond-agtig, zoo wel
werden.niet geschikt, om te leeren klappen, als

Zy werden Ternataansche Loeri’s, ofdie van de Papegaey.
deRoo-koppen, genaamd.Zyn stem is zeer klaar, en schel klin

Zy vallen op Gilolo, of op 't groot Ei-kende, schreeuwende zomtyds zoo sterk,
land Halamabera, dat tegen over Ternatedat men het nietverdragen kan.
legt ; hoewel zy mede op de andre Mo¬De pooten zyn grof en sterk, by na
ukeEilanden , dog zoo veel niet alsals die der Roof-Vogels, verdeeld in vier
daar, gevonden werden.teenen , waar van ’er twee voorwaards,

De derde zoort is de Pappesche Loeri,en twee agterwaards staan ; dog de bin-
die van beide de vorigen in groote nietnenste teenen, zoo voor, als agter, zyn
verschild. Deze is op zyn kop medealtyd korter, als de buitenste, zynde de
zwart; dog als 'er de dag op schynd,zelve ook met groote kromme en zeer
heeft hy daar een groene weerschyn.scherpe klaeuwen voorzien.

Om zyn hals heeft hy een roode kring,Deze Vogel werd by de Maleijers, en
die onder breeder, dan boven, is.Javaanen, Nori, en door ons Volk, dit

De rug, borst, en buik, zyn blaeuwkwalyk na-zeggende, Loeri genaamd ,
en peers , gelyk ook de staart, zoo verredie zy daar van schynen te dragen , om
hy niet gedekt is.dat zy diergelyken woord van Nori of

De vleugels zyn groen , boven aanLoeri, zeer veel uitspreken, schreeu-
rood, gelyk ook van onder zoo wel hetwende dit zomtyds ettelyke reizen aan
lyf, als de vlerken , zoo van verwe zyn.een uit.

De kanten en einden der slag-vederenNen noemd deze, tot onderscheiding
zyn zwart. De oogen hebben ook eenvan andre, de zwart-kop, of de Ceram-
breede geele kring, als die van de vorige.sch of Hatoewesche Loeri , om dat zy

daar van daan komen; hoewel die Vogel Men vind in de Papoesche Eilanden nog
een ander slag , dan deze, die een ster-op geheel Ceram valt; maar zy werd eg-

ter wel ’t meest in de bogt van Hatoewe ker peers, en violet hebben, en welker
vederen wat overeind staan, als of zygevonden.
koud en huiverig waren.De tweede zoort, zynde deTernataan¬

Zy werden de Papoesche Locri’s ge-che verschild van de vorige in groote
naamd, om dat zy in die Eilanden vallen.niet veel, zynde mede als een gemeene

De Wilée, of de vierde zoort van LoeDuive, en wel zoo groot, als de vorige;
ri’s, is weder van velerley gedaante; dogdog deze is over-al, over ’t gansch lyf,
in Ambon heb ik ’er voornamelyk twcc,en zelf op de kop, zeer schoon, en wel
die opmerking verdienen; te weten, dezoo licht-rood ; dog op de borst loopen

onder de roode weinige geele pluimen. roodc, en de gespikkelde, gezien.
Ook heeft hy op den rug tusschen de vler- De roode wilde Loeri, van welke zom-

mige over ’t gansch lyf rood, andre ge-ken een geele vlek.
De vlerken zyn groen; dog boven aan heel bruin, en eenige ook met groen.

wat geel, en de slagvederen aan de ein- aitgenomen dat men aan de pooten iets
den zwartagtig, als mede de einden van violets verneemd , gemengeld zyn, is

niet zeer aangenaam van verwe. Mende staart; van ondren zyn de vlerken geel,
en de helft der slag-vederen, die bedekt noemd ze gemeelyk Gilala-Vogels, en zy
werd , is mede ten deele geel, en ten zyn wat kleener, dan andre Loeri's.

'tdeele licht-rood. Beide deze zoorten houden zig
Aan de pooten heeft by groene plui gansche Jaar op in ’t Gebergte, en in de

men; dog de Vogels, aan welke die ge- Bosschen, zoo dat men die zelden ziet;

geheel rood zyn, werden voor de beste dog ontrent Augustus beginnen zy voor
houden, en naast de zelve de groene, dog den dag te komen, en vertoonen zich
die zwarte en violet-agtige vederen aan met menigte op de Stranden ontrent de

Gilala- Boomen , die dan geen bladerende pooten hebben, werden voor de slegt-
hebben, maar zoo vol roode bloemenste gehouden.

staan, dat zy scharlaken-rood gelyken teRondom den zwarten oog-appel hebben
zyn.
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zyn. Dan zitten zy en huppelen op der
zelver doornagtige talcken, zuigende ’t
zap uit deze bloemen.

Zy zyn zeer kwalyk te schieten , om
dat ze niet siilaitten, en om dat zy, we-
gens haar roode verwe kwalyk van de
blocmen te onderscheiden zyn, verraden-
de zich zelven meest door haar schreeu-

en.

Zy werden meest op stokken, die met

de kleverige Vogel-lym der Sockom-
vrugten bestreken zyn, en die zy langs
de takken binden, gevangen. Zoo ras
dic bloemen gedaan hebben, keeren zy
weder na 't Bosch toe, zonder dat men

hen ’t gansche Jaar weder ziet.

Deze roode zoort werd om haar wil-

den aard en slechte roode verwe, niet

veel geagt. Zy valt in Amboina, op Ce¬
scbes, en in Xoelasche Eilanden

Veel fraijer is de gespikkelde Wilde
Loeri, die niet om hare makheid (alzoo
die zeer wild, en vinnig in ’t byten is
maar om hare schoone mengeling van
verwen sterk gezogt werd.

Van lichaam is zy als de vorige ; dog
op de kop violet-zwart, in de nek licht-
groen, aan den hals wat na agteren uit
dsen rooden en groenen gespikkeld. De
borst is bloed-rood met een zwarte iwa-

tering. De vlerken zyn gras-green, van
onder rood en geel, en aan de kanten
zwartagtig. Den buik en de zyde zyn
groen met rood en het agter-lyf, en ’t
bovensse van zyn pooten geel en groen

gespikkeld.

De staart is boven donler-groen; dog
van onder geel.

Zy is kort, en zwartagtig, van poo-
ten, die vier teenen, als de vorige, heb-
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 Ko-
nings- Loeri , wegens zyn Heerlyke en
Koninklyke verwen genaamd. Men ziet
die mede ’t gansche Jaar niet, als by 't
blocijen der Gilala-hoomen, daar zy dan
mede met lym-stokken gevangen werden.

Beide deze wilde zoorten kan men niet

leeren klappen; dog zy gewennen nog al
redelyk aan die gene , die hen de kost

geven.
Daar is nog een andre zoort van Per-

kieten, of kleene Loeri’s, die op ’t Ei-
and Bocion vallen. Zy zyn wel de kleen-
ste, maar de mooyste van vederen. Zom-

mige zyn geheel rood met groene vler-
ken; dog geen van de zelve iseen zwart
kop.

De schoonste zyn meest groen ; dog

over ’t lyf, aan den hals, en de borst
rood met zwart gewaterd. Het verder
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onder-lyf is uit den groenen en geelen ge-
mengeld , ontrent de oogen hebben zy
een pek-iwarte vlek. Zy huppelen al-
tyd, en zyn zeer zacht en fyn van stem,
waar in zy veel van de Ambonsche ver-
schillen.

Men moet ze geen vet nog zoute kost
laten eeten, want dan sterven zy met der
haast

Daar valt nog een kleener slag van
Perkieten op Messowal, en wel zoc

kleen , dat men die in zyn hand verber-
zen kan. Dcze is meest rood over ’t
yf, en groen van vlerken. Het raarste
daar aan zyn twee lange smalle vederen,
dic ruim een hand-breed lang zig ag-
ter in de steert , byna als of ’t een zoort
van Paradys- of Konings- Vogels was,
vertoonen , ook noemen de Papnema 's
hem Zopeloo, een naam, die zy den Ko¬
nings- Vogel geven

Hoe wild nu alle deze Loeri’s, Perki-
ten , enz: zouden mogen zyn , werden
zy echter , de eene eer en met meer , de
andre met miinder mocite, tam gemaakt;
dog zy slagten de Menschen, en willen
vooral niet geslagen zyn, want dan wee-
ren zy haar niet weinig, en byten zeer
vinnig van zich

Men maakt hier voor de zelve noit
kooijen ; maar men houd ze op een
stokje, uit vier declen , die zamen een
rierkant (of ook wel een half-rond; uit-

maken , waar aan te gelyk een eetens
bakje is. Zy drinken noit, en eeten
gekookte koude Ryst, Piessang, enz:
Cout is doodelyk voor hen. Aan ’t on-
dersie houtje nu, waar op zy zitten
en springen, zyn zy met een Roper, of
Zilver Ketenken vast gemaal't ; hoewel

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-
ken, oordeeld men die te zyn, die aan ’t
yf, de vlerken, en pooten, onder an-
dre verwen veel geel, en een kleene
geele bek hebben. Dog welker bek
groot en rood is, en die violet van poo-
ren zyn, en onder de vederen geen geel
hebben, zyn de boosaardigste, en de on-
oekwaamste om te leeren klappen.

Zy weten, wel geleerd zynde de Hoen-
deren na te kakelen , te blaffen, als een

Hond, iemand aardig uit te jouwen, en
te besporten.

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
als de naam van myn Kok, die, Antoni
genaamd zynde, hy zeer vriendelyk eerst
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en ydel van vederen, zoo dat men , diealtyd met zyn naam groetede, en dan
maar wat oplichtende , ten eersten zynom wat Ryst verzogt.
naakte en loodverwige huid ontdekt, zyn-Een kleene jongen van my, die hem
de hier en daar tusichen beiden van eenigveeltyds eeten gaf, mogt hem doen,
dons voorzien.wat hy wilde , en kon honderderley

Op zyn kop, en in de nek heeft hydingen met hem praten , waar over men
een kuif, die meest nederlegt , dog alszich verwonderen moest, dat hy die zoo
hy ontsteld, en kwaad werd, richt hyonderscheiden wist te uyten, en alles zoo
de zelve op, en dan ziet men ’er Me-net te beantwoorden.
nie-roode vederen , die hem een grootOnder verscheide van myne Slavinner
Cieraad toebrengen, onder.was ’er een , daar hy zeer op verbitterd

Zyn bek is zeer groot, en krom, bywas, en die hy, als men hem eens los
na als die van den Uyl, pek-zwart, enliet, uit de gansche troep kende, vlie
t onder-deel des zelfs is vierkant, als eengende en loopende ten eersten na haar
Schuitje, 't welk hy zomtyds verderen bytende dezelve zoo vinnig, dat zy
als ’t boven-deel uit-strekken kanhem ontvlieden moest.

Zyn tong isdik en zwart, en de oogenZy had hem nu en dan wel eens, als
zyn blinkend-zwart, en liefelyk , bynahy op zyn stok zat, getergd, en gesla-
als Duiven oogen. Onder de vleugels isgen , dat hy scheen onthouden te heb-
ny bleck-geel.ben; hoewel ’t my altyd zeer zeldzaam

Zyn pooten en klaeuwen zyn grof,en verwonderens- weerdig voorgekomen
sterk, dog niet zeer groot, en vry lang,is, dat hy haar uit de andre Meiden ten
trekckende na den blaeuwen en zwarten,eersten (gelyk menigmaal gezien heb)
ook zyn zy in drie groote teenen verdeeld,wist te onderscheiden. Menigmaal is 'er
van welke ’er twee voorwaards en eenmy honderd Gulden van Lief-hebbers
agterwaars gekeerd staat, met nog eenvoor geboden; dog ik wilde hem mede na
kleene aan de binnen-zydeHoll ind nemen, gelyk ik ook gedaan

Uit de Molukkos komt een zoort, die De klee-heb; dog hy kwam onder weg door na-
ne Mo¬kleener dan de voorgaande is. Dezelatigheid van myn Volk, die op hem
lukzeka¬heeft niet roods nog geels aan zyn vepasten, en vergeten hadden eeten te ge-
katocha.

deren, en is anders cven eens, als de vo-ven, te sterven.

rige.Zy leeren nergens beter, als in een
Men noemd ze gemeenlyk de witteWagt-Huis van Zoldaten, of op een

en de groote, ook wel de Ceramsche Ka-by een praa-plaats, daar veel Menschen
katocha, om dat hy gevoon is zich zel-ten.

vel Kakatoeha te noemen, of dit woordZy wasschen zich zelven geerne, dat
zeer dikwils uit te roepen. Het betee-men haar nu en dan in de warine Lan-
kend in 't Maleytsch eygentlyk een ou-den moet laten doen
der Broeder, die ouder dan een andreWanneer zy beginnen te treuren, of
Broeder is : want een jonger Broederonlustig te werden, en zig de vederen te
noemd zyn ouder Broeder altyd Cako, enplukken , dan moet men ze met ge-
zoo hy ’er meer dan een heeft , geeft hykaeuwde nagelen, en Massoy, overal on-
weer aan een ouder Broeder, die de twec-de vlerken besproejen, waar door zy ten
de van onder te rekenen is , ook dezeneersten beter of hersteld werden.
naam.Deze Vogels (gelyk ook de Kaka-

De groote valt op Ceram; dog de twee-tocha’s) sterven mede wel van hardlyvig-
de in de Molukkos.heid, waar tegen men hen wat gesmol

Men heeft die op Ceram wel in ’t Wil-ten Cremor Tartari in een lepel met Wyn
de Bosch; dog het is daarom geen Wildemoet ingeven zoo ras men merkt , dat
Vogel; maar hy werd metter tyd zeerzy de vlerken hangen laaten, en dan za
mak. Ik heb ’er een gehad, die onge-men hen wel haast weer zien bekomen

meen wel klappen kon, en die ook, losBehalven de Loeri’s heeft men nog ver-
op zyn stokje zittende, ’s morgens vroegscheide andre Vogels hier, die zeer wel
na ’t Bosch uitvloog (dat ik noit vanleeren klappen.
geen andre Vogel van die zoorte gezien,Men noemd ze Kakatoehas. Zy ge-

of nog gehoord heb) en alle avond weerlyken wel eenigzins na een Papegaey,
t'Huis kwam, gaande gemeenlyk eerst opgroote zoorte van Ravens.
de hegge van myn Thuin ter zyden mynMen heeft ’er driederley zoorten van.
Huis zetten van waar hy dan met eenenDe witte, de groene, en de roode.
zet na de Combuis vloog, daar hy deVan de witte zyn'er weder twee zoor
Kok Antoni mede zeer wel kende , enten, de groote, en de kleene.
om zyn kost, zynde gekookte RystDe groote witte Kakatoeha is als een
Piessang, of iet diergelyks , wel zeergroote Papegaey van grootte, zynde spier-
duidelyk wist te verzoeken. Ik toondewit over zyn gansch lyf, groot, rond,

dien



De Boe¬
tonsche

zoort.

VOGELEN VAN
dien Vogel eens aan een vriend ; maar
vag hem na dien dag noit meer in myn

Huis; en vernam hem eenigen tyd ’er na
eens zeer gevallig, en vanverre, alzoo hy
zeer wel uit andre te onderscheiden was;

op de plaats van die vriend ; die, zoo als
men merkte, dat ik inkwam , de agter-
deurbelastte te sluiten, en den Vogel onder-
tusschen weg te nemen. Ook antwoordde

men my, toen ik’er na vraagde, en zey
dat ik hein daar meinde gezien te heb-

ben, dat ik kwalyk gezien had, en daar
mede moest ik te vrede zyn , dat egter

zeer spytig, hoewel daar voor my niet
wel iets tegen te doen was.

Zommige onder deze grooten schreeu-

wen vervaarlyk , zoo dat het ieman-
verveeld ; maar nog veel erger zyn die
gene , die zoo lang aan den andren sly-
pen, en een onverdragelyk geschreef
maken , daar zy niet licht af te brengen

zyn. Als ’t onweer werden zal, maken
zy een groot getier, springen lustigen zet-
ten haren kuif zeer ont steld op.

Het is anders een vriendelyke Vogel
die, zoo als men by hem komt, zeer
minnelyk Rakatoeha , ettelyke reizen,
aan een roept, en aanstonds ook met
zyn kop bukt, om zich wat te laten

krauwen, dat hy zeer geerne heeft.
Men zet ze niet op een houte stok,

om dat zy die ten eersten doorbyten
maar op een Yzere , waar aan men haar

met een Kopere keten vastmaakt, be-
zorgende aan wederzyden ook zoo een
etens bakje voor hem.

Hy is zoo sterk van gebit, dat hy zels
een Kanari-schelp in stukken byt.

Zy kakelen ten eersten zeer aardig de
Haanen en Hoenderen na , wetende ool-

de stemmen van andre Dieren al vry le-
vendig na te bootzen ; dog buiten zyn
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
lood-verwig en wat afzienelyk ; hoewel
zy, jong gebraden zynde, nog al we
smaken.

Hy kan zig over een Loeri, die hem
na-baeuwd, of bespot, schrikkelyk ont-

stellen, zyn kuif zeer verwoed opzetten
en dan een geschreeuw maken, dat mer
zou meinen , dat hy alles vernielen wil

de, en ondertusschen durft hy de min-

ste Loeri, al kan hy 'er bykomen, niet
aantasten.

Sp ’t Eiland Boeton valt een zoort,
die kleener, dan deze, en wel zoovrien-

delyk , van gedaante als een groote
Bosch-Duif, mede spier-wit, dichter
van vederen , dog onder zyn kuif, ge-
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lyk ook eenigzins onder de vlerken, Ci-
troen geel van verwe is.

Des zelfs staart is redelyk groot en
brecd , en zyn huid even eens , als die
van de vorige , te weten , loodverwig
Ook heeft hy aan de pooten vier teenen
waar van de langste en de kortste agter-
waards staan.

Deze vallen op de Eilanden Boeton,
en Bima, en als men deze al eens op Ce¬
ram vind, zyn zy ’er door vreemde Koop-
lieden gebragt.

Zy schreeuwen zoo leelyk niet, als de
groote zomtyds wel doen, en zyn ook
fyner en zachter van stem.

De tweede zoort van Kakatoeha’s, De gree
hier vallende, is de groene ; die door dene Ra-

ven.bank groene Ravens genoemd werden
daar zy van groote wel na gelyken, en
na welke zy, meest om hun sterk krassen
en schreeuwen, genaamd werden. Zyver-
schillen in groote anders niet van een
Bosch- of wilde Duif; hoewel zy van ge-
daante en bek zeer wel met de Kakatoe-
ha overeenkomen; dog hy is Gras-groen
van lyf , en op de kop en in de nek nog
schooner groen , byna, als dat van een
smaragd , helder glimmende. Zyn slag-
vederen, en ’t einde van zyn staart, zyn
uit den blaeuwen, en wat na den zwar-
ten trekkende ; dog aan zommige ook
wel donker-groen, en de binnen-kanten

der zelve zyn blaeuw , dog onder de
vlerken, en ook aan’t lyf, rood, dat
men aan ’t bovenste deel van zyn pooten,
hoewel die zelf ook blaeuw zyn , ver-
neemt.

Hy is vry wat kleener van bek, als de
groote witte, en dezelve is Orangie-geel
van verwe, onder zwartagtig, en breed,
gelyk de groote Kakatoeha; en hy kan
er ook de Kanari- Nooten mede in stuk-

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, zwartag-
tig, en vier klaeuwen ’er aan , waar van
de twee korste agter staan. Zyn stem is
grof, als die van een Raven

Zy vallen over al in de Bosschen van

Amboina in een grooten overvloed, zoo
dat men geen moeite heeft, om die te
bekomen ; dog men moet ze jong zien
te krygen ; want de oude en willen niet
leeren klappen.

Ik heb ’er van deeze Vogels gehoord,
die de stem van een schrejend Mensch
zoo sterk, dat men ’er door mislyk
wierd, wisten na te aapen. Ook zullen
zy maeuwen, als een Kat, blaffen al
een Hond, en andre aardige stemmen

Rr 3 zelf
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De pooten zyn kort, en dik, met vierzelf zonder dat men hen dat leerd, na-

teenen, en daar aan zwarte stompe klacu-bootzen.
ven.Daar is nog een andre groene Kaka-

Zommige noemen deze roode Kaka-toeha, die kleener is, dan de vorige, en
toeha’s, andre ook wel roode Ravens.by den Inlander Toya genaamd is.

Zy vallen over al hier in de Bosschen,Deze gelykt nog wel zoo wel na een
en op ’t Gebergte, schreeuwende ganschRaven , in grootte als een Duif zynde,
niet aangenaam.en op de kop graeuw ; dog recht boven

om de vo-Men moet ze ook jong,op bruinagtig, en beneden bleek , wat
rige redenen, zien te krygen.na den groenen trekkende. Het vordre

van des zelfs lyf is Gras-groen, onder de Men heeft op Cesebes, en wel byzon-
der op Tamboeko, een zoort van Kaka-vlerken blaeuw, en boven aan de poo¬

ten wat rosagtig. tocha’s, Weli genaamd.

leder van zyn slagvederen is voor aan Deze valt van grootte als een Per-

kiet, dog zoo breed niet, en langer vangroen, en die wat meer na binnen staan,
zwart, hoewel zyn geheele vlerk, als lichaam dan een Loeri.

hy ze t'zamen-gevouwen heeft, groen In stem komt deze met de Ambonsche
schynd te zyn. 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. op de kop; van daar tot aan de oogen

Zyn pooten zyn kort, dik, leelyk , is hy asch-graeuw , hebbende in de nek
en graeuw , waar aan hy vier klaeuwen en geele plek, als of ’t een halve Maan,
heeft. of een kraag was , die om den halven

Rondom zyn oogen heeft hy een geele hals gaat. De vlerken zyn agter graeuw
kring; daar zyn ’er ook met roode hoof- de slag-vederen groen, met zwarte kan-
den , daar de vorige graeuw zyn ; hoe- ten, als men die van onder ziet.

wel ’er anders tusschen de zelve geen on- De staart is meest groen, aan ’t einde
derscheid is. 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, zyn-
het 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 ver-
deren zyn aan de buiten-kant hoog-groen, we. De pooten zyn asch-graeuw, heb-
en na de kant der pooten zwart. bende vier teenen met klaeuwen , waar

Men ziet die Vogel veel in de Mang- van ’er twee agter, en twee voor staan.
ga’s-tyd, na welke vrugt zy graag zyn, De oogen zyn zwart met een asch-
en de verdre tyd van ’t Jaar onthouden graeuwen kring.
zy zich in het Gebergte. 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, hoeda- aan de Salée, of de Lachryme Jobi, daar
nig zy aan de zelve dan ook sterven. 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 er uit te haalen

't opvoeden niet weerdig , alzoo zy te Hy is weinig van geluid ; dog in de
wild zyn, en te fel byten. Huizen eenigen tyd lang opgevoed zynde,

De Amboineesen vangen en schieten begind hy de groene Kakatocha na te Ka-
die Vogel, om hem te eeten. kelen.

De roode Kakatoeha is grooter, als de Zy werden met Gamoeto-strikken ge-
Toya, zwart van bek, rood van kop, en vangen ; dog zoo men niet snedig 'er
bruin-rood op de rug, en vlerken. by is, byten zy die ten eersten aan stuk

Zyn nek, hals, borst, en buik zyn ken.

violet-bruin , de slag- vederen ten deele Zy zyn fraey van verw, en werden
bruin, ten deele violet, en ’t einde der voor vermaak, en ook wel, om ze te
zelve met een groene weerschyn. eeten , opgevoed ; dog voor al werden

De steert is bruin, en aan ’t einde zy om de fraeije vederen in haren steert
geel. De oogen schitteren met een Ci- gezogt.
troen-geele kring. Behalven alle deze zoorten van Kaka-

toeha’s

De groe-

ne Tam-

bockze

Kaka-

toena.
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zy in 't Bosch, ’t zy aan de Waterkanttochas valt 'er op Java nog een zeer
Hy leefd meest van Wormerkleene zoort, die niet boven een hand-

Het is een schoone Vogel ; dog hybreed groot is
laat zich niet tam maken , willende lie-Dit is een aardig Vogeltje zynde ir
ver van honger sterven, als de voorge-allerley deelen de groene Raven in’t klein.
worpene spys eeten; behalven dat hy ookHet is groen over ’t ganschlichaam, uit-

wegens zyn fel byten niet te behandegenomen dat men een weinig bloed roo
len isde kouleur by ’t oplichten van zyn vler

De tweede zoort dezer Vogels, de Sa-ken verneemd. Ik heb zoo een Vogelt
riwan genaamd , is het rechte Wyfkerje gehad, dat , zittende op een stokje
van den Ys-Vogeldaar ’t met eer ketenken aan vast was

Deze is doorgaans wat grooter, alswel vyf-en-twintig maal aan den andren,

de vorigena dat het voor af fraey gedanst, en ge
Hy is schoon Hemels-blaeuw van kop;huppeld had, wist over zyn koptebuitc-

dog in zommige wat na den zwarterlen. En teeken dat dit zoort van Vogt
trekkende. De hals en buik zyn witlen zeer leerzaam i

de vleugels kort, rondagtig, zwart :Zy vallen eigentlyk op Jaca, en il
dog boven aan licht-blaeuw, en de rugheb ze op Baïavia in menigte zien te
ook zwartkoop brengen. Men ziet byna niets aar

De bek is recht, scherp, bloed-rood,de groote groene Raven, dat men ook
en wel een halve vinger lang. De oogenniet aan dit kleen Vogeltje ziet, en ,
leggen diep in de kop, en dicht aan ’tbekoord ieder een zelfs op ’t eerste ge
agtersie van den bek, zynde zwart, vin-zicht

nig staande, en over de welke hy uit de2iMen heeft hier ook een Vogel
voorsten hoek een velleken haalen , enom zyn fraije kouleuren weerdig is be

die geheel bedelken kan. Hy is kort vanchreven te werden , en die van ’t ge
tong, zeer fel van gebit en niet tam teslacht der Ys-Vogelen schynd te zyn
maken , stervende liever van honger,Daar zyn ’er twee byzondre , die zom
dan ’t voorgeworpene te eeten.mige de eene voor 't Manneken , en d

Zyn lyf schynd wat bultig te zyn. Deandre voor het Wyfken houden, het
pooten zyn kleen, teeder, en Oker-geel,welk, of dit zoo zy, ik niet vast verze-
in vier klaeuwen verdeeld , waar van dekeren kan
eene , de kortste zynde, agterwaardsDe Tohorkey, die voor 't Manneker
taatvan de Ambonsche Ys- Vogels gehouder

De staart is tweederley. In de meestewerd, is van groote als een Tortel-Duif.
bestaat zy uit vier lange vederen , dieDe bek des zelf; is recht, ruim een
wit, en een hand breed zyn, gelyk okgroote duim lang , zeer vast, sterk, er
t agterste van de rug wit is, behalvenscherp, uit den violette zwart-agtig, en

nog eenige kleener pluimen , daar onderaan ’t einde geel
staande. Deze staart beweegd op en neder.De geneele borst is Orangie, gelyl
als die der kwikstaarten. Aan de andreook twec plekken aan ’t voor-hoofd

die mogelyk ouder zyn; vertoonden zichAan de keel is hy licht-geel gelyk hy ool
wee zeldzame dunne licht-blaeuwe pen-zulke plekken in de nek heeft. Dekop is

nen uit den staart, die wel een dun stroor-zwart met Safier-blaeuw gemengd. De
en dik, 102 12 duimen lang ; en aanpluimen der vlerken, rug, en de staar

de kanten met fyne korte blaeuwe vezel-zyn zwart gespikkeld met licht-blaeuwi
kens bezet zyn , die na ’t einde van devlckken ; maar de vederen zyn rech
pennen , breeder en wit worden, enZWart

ian ieder pen’s einde, ziet men als eenZyn bek kan hy openen tot aan de
kleen wit wacijertje, van groote als eeroogen , die stuurs en vinnig staan. Al
angwerpige drie-stuivers , waar in hihy de kop opricht, en zynen hals uit
eenige overeenkomst met het Konings-rekt , staan zyn pluimen overeind, al
Vogeltje, en nog meer met zekere Vo¬aan een leeuwerk
gel , die men de Pylstaart noemd , (datDe pooten zyn teeder, rood, (gelyk
een zoort van witte Meeuwen is) heeft.die van een gekooltte kreeft) en in twee

Wy vertoonen den zelven na ’t levenklaeuwen voorwaards , en een achter
de Letter S. afgeteekend.bywaards verdeeld. De staart is niet lang
De geheele Vogel is, buiten den beken bestaat uit vier gelyke vederer

vyf duimen langDie van de Kust Hiroe noemen hem
De Amboineezen noemen dezen VogelTohorkey , Indien hy nu voor 't Man

op de Kust Hitoe Saliwan dog op Leytimoneken van de Ys-Vogels niet doorgaan
Sariwan. Hy werd ook wel Radja Dekan, zoo moet het een zoort van spech
dang, of de Koning der Garneelen, ge-ten zyr
naa picHy onthoud zig in holle Boomen, 't

Mer

De Sari-
Wan , O

’t Wyf-

ken van

die Ys-

Vogel.

In Prent

vertoond



De Mal
leoe, of

het Wil
Veld

Hoen.

VERHANDELING DER320
gelykt. Hy schreeuwd in de BosschenMen ziet ze zoo wel aan de stranden
zoo sterk, dat men hem zelfs van verreals aan de Oevers der Rievieren, daar z
al bekruipen kan ; dog zoo ras hy eenigop Lommerryke Boomen, en op de steile
Dier, of Mensch, gewaar werd, rektKlippen zittende, de Vischkens, en Gar
hy zyn hals, en lange pooten uit, enneelen , in ’t Water beloeren, en zeer

peurd aanstonds op de vlugt.behendig weten te vangen. Ook aazen
Het wonderlykste in deze Vogel iszy sterk op die groote Nesten met witte

dat hy, schoon geen groot lichaam heb-Mieren, die zich hier en daar in 't Bosch
bende, nogtans zulke groote cyeren legt.in de holle Boomen, of van buiten ’er te
alzoo zy grooter, dan Enden- ja zommi-gen aan, vertoonen, daar zy wel by ge
ge grooter, als Ganzen-eyeren , zynvangen zyn. Als ’t laag Water werd,
Deze eyeren bevind men langwerpig,loopen zy, gelyk de Snippen, en kwik-
licht-rood , en met fyne puntjens bestaarten, na ’t Strand, om haar kost te
sprengd te zyn. Om deze te leggen,zoeken.
maakt hy groote hoopen in ’t Bosch,Zy maken haar Nesten in een kleyagtige
die byna als kleene heuvelkens van mullegrond op steile Oevers, en dat wel zoo
en zandagtige aarde, wel 3, 4 a5 voetenzeker en wel verzorgd , dat men ’er
hoog, en 3 a 4 vadem in ’t rond , tennaeuwlyks bykomen, en ook te gelyk
deelen met Ryskens vermengd zyn, on-zoodanig, dat het ryzend Zee-Wa ter
der welke hy zyn eyeren verbergd, la-hen niet beschadigen , nog haar gebouw
tende die van zelfs door de tyd en denat maken kan. En daarom zyn de In-
Zon uitbroeden, komende de Kiekenslanders gewoon den ingang van ’t Nesl
ten eersten al met pluimen bedekt uit dietoe te ftoppen, en van boven na beneden
heuvels, en als jonge Duiven te voor-te graven, om de Vogel zoo levend te
schyn; dog die zyn, om hare wildheid,krygen

zeer kwalyk op te leweken, hoewel menNen ziet beide deze Vogels meest ir
ze eenige tyd lang in’t leven behoudende Regen-tyd, en zy werden veel in de
heeftMaand September gevangen.

Men vangtze in de Regen tyd metDat nu de Tohorkey de rechte Ys-Vo-
strilcken. Als hare vlerken nat werden,gel is, die men in Europa heeft, en die
konnen zy niet snel loopen. Zy vliegenmen in de Winter daar aan de hooge Oe

vers der Rievieren, en elders vangt, niet hoog, maar loopen zeer snel, zoodaa

ver- dat zy niet licht te treffen zyn. De ou-aan behoefd men niet te twyffelen ,
de zyn niet tam te maken.mits dit door Lieden, die beide deze Vo

Zy onthouden zich in de Bosschen,gels by een gezien hebben, onderzogt,
en ook wel aan strand , daar zy zekereen waar bevonden is

In Amboina valt ook een wild Hoen wormpkens , haar kost zynde, komen

zoeken. Ook eeten zy geerne de Seme-dat wat kleener, dan een tam, en eenig
len van 't Zagoe-meel, of de Eela, diezins van gedaante als een Faisant is
men anders de Verkens, en andre Die-Deze Vogel is kleen van kop in opzigt
ren, wel te eeten geeft.van zyn lyf , welke na zyn bek toe spits

Sy zynvet, swaar, en aangenaam, omtoeloopt, hebbende een klein kuifje (ge-
lyk wel zommige duiven) in de nek. te eeten, gelyk ook hare eyeren, die van

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
koop brengt.zelfs heeft hy twee neusgaten. De plui

men van de kop, en aan den hals, zyn Op Boero, Bangay, en Celebes, valt
kort, staande zeer ydel, zoo dat men ’er een grooter slag , welkers eyeren groo

ter, dan Ganzen-eyeren, zyn.zyn roode huid door heenen zien kan, j¬
De Haan, of 't Manneken van dezezelf de hals is ook kaal, en zeer rood.

Hy is groot van oogen, met een ross Vogel, heeft meer rood onder het zwart
kring 'er om. Daarbeneven is hy dik er loopen, ook heeft hy een schoone lange

kam op zyn kop, is hooger van pootenbolagtig van lyf. De vleugels en staart
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.

Hy heeft een uitermaten sterke stemrug is vuil graeuw, als of hy met stof en
aarde besproeid was. Hy is lang van poo- ten deele na ’t blaffen der Honden, en
ten, die grofen sterk, boven met zwar- ten deele na ’t maeuwen der Katten,

gelykende, roeperde zeer helder, Wau,te , dog beneden met rosse pluimen be
Wau uit, hoewel zy dat meest by nachtkleed zyn. Aan de zelve heeft hy groo-
doente lange teenen , waar aan men stompe

Het is opmerkens-weerdig, dat ditklaeuwen verneemd.
Veld-Hoen, zoo als het een ey gelegtDeze Vogel heeft een luide en kakel
heeft, van zich zelven valt, even eensagtige stem, die eenigzins na het fuiten

als



In Prent

vertoond

De Maf-
sareke,

of Hout¬

Spip.

DeLang-
beck.

AMBOINA.VOGELEN VAN 321
agterste (die tegen de voorste aan gekeerdals een , die de valllende ziekte heeft ;
taat ) de kortste is.dog een half uur daar na vliegd het weer

Wy vertoonen den zelven by de Let-henen. Het is ook daarom, dat de Am- va 't Le-
er V. na’t leven.boineezen deze ziekte (by de Maleijers, ven ver-

De Amboineesen hebben nog een fraeijeMati Ajam , dat is, de vallende ziekte, beeld.

Vogel, die zy Latoe Wassi , of den Ko¬of eigentlyk de dood van 't Hoen genaamd,
ning der Velden noemen.Mema (’t geen deze vallende ziekte van

Deze heeft groote gemeenschap met De La-dit Veld-Hoen betelend noemen.
toewassi,den Bintapoe, bevorens van ons beschre-De naam, die zy aan dezen Vogel ge-
of de Ko¬ven.ven, is Moeleoe, of Malleoe, of anders
ning der

Hy is 10 duimen lang. De kop isook wel, Mema, en op Ceram, Moma. Velden.
groot en breed , de hals dik , de beklk vind onder hunne Vogels 'er een,
bloed-rood , breed, een weinig omge-diens naam in ’t gemeen , Moeloet Pand-
kromd, en aan ’t einde zwartagtig. Dejang, of de Langbek is.
kop en hals is van een bruine Aard-ver-Het fatzoen, en de groote van de Vo-
we , en de vlerken zyn mede van Aard-gel, is als die van een End-Vogel, en in
verw ; dog wat met blaeuw gemen-allen deelen daar zeer wel na gelykende.
geld. De slagvederen zyn zwartagtig,Hy is wel zoo groot, en wat ronder
en aan ’t uiterste der vederen ziet menvan kop, als een End-Vogel, wat ronder
een witte vlck, als van een halve Maan,van oogen , donker-graeuw van verw
en de agt voorste zyn in de midden wit-dog met zwarte streeken gemengeld, en,
agtig, met eenig blaeuw gemengd. Devoor al boven de oogen.
rug is wat donkerder; dog onder de zel-De bek is wel een groote hand-breed
ve loopt eenig Spaansch-groen, gelyk delang, zwart van boven, en beneden graeuw
gansche buik mede van deze laatste verw is.van verwe , na voren wat spitzer toe-

De vederen van de staart zyn aan ’t be-loopende.
gin van die zelve verwe; dog aan ’t ein-Hy is lang en dik van hals , even eens
de zwart.en is de zelve zeerals een End- Vogel

Hy is kort van pooten , die van zynfraey van zwart en graeuw gemarmerd,
schenkelen tot ’t uiterste der teenen maarhoedanig ook de rug, hoewel die wel
anderhalven duim uitmaken. Deze zynmeest graeuw is.

rood , en van vier dunne teenen metDe vlerken zyn Heerlyk violet en bruin-
zwarte kromme klaeuwen voorzien.agtig gemarmerd. De borst is licht asch-

Aan de slagvederen is nog dit , dat degraeuw. De staart is gemarmerd, ge-
eerste korter, dan de tweede is.lyk de vlerken, en eveneens, byna, als

In den bek werd men een lange spleetdie van een Duive.

gewaar, die hem in de plaats van zynDe pooten zyn redelyk lang, metdrie
neus-gaten verstrekt.stompe lange teenen ’er aan , waar van

Zyn oogen leden zyn geel, en hy isde buitenste de langste , en de binnenste
zeer fel van gebit. Hy aast op sprink-de kortste zyn; dog men ziet 'er de vlie-
haanen , Kevers, enz: , zoekende zynzen , die men in de End-Vogels heeft,
kost in de verlatene Bosch-Thuinen.niet tusschen beide.

De Amboincesen noemen hem ook welWy vertoonen den zelven na ’t leven
Manoe Nitoe, dat is, de Duivels-Vogelde Letter T afgeteekend.by
om dat hy een zeer naar en klaaglyk ge-Langs Strand ziet men hier ook zeer
huil in ’t Bosch maakt, gedurig niet an-veel Vogels , die de Amboineesen Boerong
ders dan Oewey, Oewey, met een grootMassurcke noemen, en dat een zoort van
gejammer uitroepende.Hout-Snippen is, die van groote als een

Hier valt ook een Vogel, die de naamjonge Duif zyn.
van de Calefater, of de Klapper, by ons,Zy konnen van lengte een span haalen,
en by de Amboineesen die van Manoe Ta¬zyn redelyk lang, zwart van bek, en
hau draagt, Hy werd zoo genaamd,omook zwart, en kleen van oogen , om
dat zyn gemeene stem, van Top Top, enwelke een roode kring loopt
Joep Joep, even eens klinkt, als of menHy is aan de kop en hals licht- asch-
een Scheeps-Timmerman een Schip hoor¬graeuw gemarmerd, en op de vlerken
de kalefaten. Het is een Nagt- Vogel,zeer donker-bruin van grond met veel
van fatzoen en groote als een Nacht-wit gespikkeld ; dog de staart, die
Uyl, of een Sperwer; zynde over ’twat spits en kort, is lichter gemar-
gansch lyf wonderlyk fraey gemarmeld,meld.
en gevlekt. Hy is ontrent 10 duimenZyn borst en buik is wit, ook
lang, en niet veel van een Hout-Snepheeft hy zeer lange bleek-groene en ster-
verschillende.ke pooten; waar aan hy vier teenen met

De kop is zwart, met graeuw fyn ge-scherpe klaeuwen heeft, van welke tee-
waterd, ook is zy plat, en gedrukt,denen de drie voorste redelyk lang, dog de

Sf bekIII. DEEL.
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bek kleen, zwart, en wat krom. Aan ’i
boven-deel des zelfs zyn twee wratten

en daar in twee neus-gaten.
Agter den bek by de oogen na bene

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
aardig met zwart en hoog- geel gemar
merd, even eens byna, als of men de
oogen van zommige Kapellen of Schoen
lappers op zyn vederen zag. Op de vler-
ken ziet men meer graeuw, en dat is fyn

gewatetd. De vier grootste slag-vede
ren zyn zwart, en die hebben in ’t mid-
den een breede witte vlck. De buik is
donker-graeuw en bleek-geel, schoor
gewaterd, gelyk men wel aan de Nacht-
Uilen en de Valken ziet. De staart is
zoo lang als ’t geheel lyf, breed , bo-
ven donker-graeuw met een kleene wa
tering, en beneden donker-graeuw ; dos
de twee buitenste vederen aan wederzy
den zyn van ’t einde byna tot de helft
toe wit

Van verre is deze Vogel donker-geel,
of rookverwig. Aan’t voorste der vleu-

gels ziet men de geele vlekken breeder.
De schenkels en pooten zyn kleen

dun , vol pluimen, en van vier teener
voorzien, waar van de kortste na binnen
en ter zyden uit, of wat na agteren staat
van de drie voorste is de middelste de

langste, en aan zyn klaeuwen ziet men
een gekarteld vellcken.

De borst is dik, en vleesch-agtig. Hy
is groot van hert, en aast op Sprinkhaa-
nen, Krekels, enz. Hy werd ’s nagt.
veel gehoord ; dog zeer weinig gezien,
en laat zich meest een uur a twee na Zons

ondergang, dan eens in ’t Bosch, en dar
ook wel eens ontrent de wooningen der
Menschen, hooren. By warme dagen er
by stille nagten komt hy meest voor den

dag, en voornamelyk in de drooge tyd,
schynende door zyn stem de Zee-Lieder
te waarschouwen, dat het nu tyd begind
te werden, om hunne Vaartuigen te Cale

fateren. Zomtyds egter hoord men hen
ook wel, wanneer ’er na heete dagen een
koele nacht, of regen, staat te volgen.

Hy onthoud zich op uitgebreide luch-
tige Boomen, en byzonder op de Soe-
kom- 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

ELING DER

Pyl-staart, en by de Maleijers Boereng De pyl-
Sasapo, dat is, de Besem- Vogel, om dat naart.
de penne in zyn staart wel na een dun
lkeltje, of Besemken gelykt, genaamd.

Dit is een zoort van witte Meeuwen

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, ver-
toond.

Hy heeft een rechten spitzen bek-
een langwerpige kop , die plat, en vor
pluimen is.

Hy is wit over ’t gansch lyf, lang van
vlerken, stomp en spits van steert, waar
in twee pennen van 14 a 16 duim zyn
die men in ’t vliegen, maar voor eenc
pen , ofte pyl , vermits zy geen halve
vinger van een staan, zou aanzien.

De agterste kleenste helft is met witte

pluimen bezet, ’t vordre is byna kaal,
of aan weerzyden vol korte hairkens
die in zommige roodagtig zyn. Deze
lange pennen heeft hy ( gelyk boven ge-
zegt is) met de Koninks-Vogel, en ’t
Wyfken van de Ys-Vogel, gemeen, ge-
lyk men die ook wel in zommige Papoe-
sche Perkieten vind.

Hy is kort van pooten, die van drie

teenen, met vellekens voorzien even als in

de andre Water-Vogels, aan een gehegt
zyn

Daar is ook een Vogel, die wat groo-
De Soki-

ter, als een Specht, en die Soli ge- vogel.
naamd is.

Hy is wat kleender, als een Duive
of ontrent derthien a veerthien duimen

over het lyf , en van bek wel twee dui-
men lang, die ook dik, zwartagtig, en
wat krom als een hauwe of Boon-schille

cbogen is. Het vel van de kop is Ci-
troen-geel met graeuwe vederen, of plui-
men , die wat na ’t geel trel-ken.

De nek, de rug, en de kleene veder-

kens der vlerken zyn aardverwig, en wat
na den geelen trekkende

De slag-vederen aan de vleugelen, als
mede aan de staart, die zes duimen lang,
en van even lange vederen gemaakt, en

breedagtig is, hebben meer van’t geele;

dog de borst is nog vry geeler, en de
huid licht graeuw

De pooten zyn boven aan met plui-
men, of korte vederen bezet, en ’t vor-

dre is kaal en loodverwig. Zy zyn voor-
zien 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 vlie-
gen, 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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met moy weder, en ook wel ’s nagts ;Hier na werd hy ook wel de Uur-Vo¬
dog niet van eenerley stem : wantgel, of de Opwckker genaamd.
dan roept hy eens Hoeri Hoeri, HoekotZommige hebben hem ook wel de naam
Hoekoe, en op een andre reis roept hyvan de Hoeren-Vogel gegeven, zeggende
zeer klaar Koek , Koek, Koek, waar nadat hy die opwekt, en waarschouwd
hy ook zyn naam draagd, en achter aandat het tyd is, om te vertrekken.
hoord men altyd nog een doove stem, alsDeze valt op Ceram, en meest op
een nagalming van ’t eerste ; dog de ge-Hoewamohel. Als men hem van daar
meene Man houd dit voor een geluid uital levend op de Kusl van Hitoe brengt
zyn aars, of voor een zoort van winden,kan hy daar niet aarden , even gelyk
die hy loost.men de witte Kakatoeha's ook in menigte

Zyn jongen zyn met styve stekeligewel op Hoewamohel , dog niet op ’t Ei-

vederen bezet, zoo dat zy veel eer Egelt-land Amboina, of in des zelfs Bosschen
es, als Vogels, gelyken ; ’t geen henvind.

een vry aardige gedaante geeft.Hy nesteld op hooge Boomen, en men
Hy onthoud zig meest in’t gras, enkan hem in den Morgenstond op de zel-

in de lage struiken , waarom hem zom-ve kwalyk bekennen, en niet wel in 't
mige de Koeskoes-Vogel noemen, datgezicht krygen, om hem te schieten, al
egter een geheel ander kleen zwart Vo-zoo hy zeer stil zit, en in couleur zeer
gelken is.wel na de schors der Boomen gelykt

Hy nesteld ook op de Boomen, daarzynde zyn stem ’teenige, waardoor men
men hem wel meest hoort schreeuwen.hem ontdelt.
De Inlanders houden hem voor een Moy-Op zekere tyden des Jaars krygt deze
weders-Vogel, als hy, na een langen Re¬Vogel een kalen hals, als of hem al zyne
gen gehoord werd.vederen uitgetrokken waren. Wat daar

In de Bosschen van Amboina heeft mende reden van zy, is my onbekend.
een zoort van wilde Duiven, die men irHier van schynd mede een zoort te
twee zoorten , in de blaeuwe of groene,zyn zekere Vogel, die veel op Boerovalt,
en in de witte, verdeeld.en van hen Poho Pobo genaamd werd

Deblaeuwe isvan grootte, als een End-graeuw van verw, zonder dat iet verdei
Vogel, zomtyds ook grooter, van korvan hem bekend is, dan dat hy tegen den
als een Duive, gelyk ook de bek is,dag mede zeer sterk Pobo Poho roept.
die zich recht, en ook een weinig krom,Hier in Ambon, is ook een Vogel, die
en blaeuwagtig vertoond. Het onderstewel juist niet uit het geslacht der Koe-
des zelfs, byna tot aan het einde, is metkoeken; maar egter by ons zoo genaamd
witagtige veeren bezet.enis, om dat hy die stem gedurig uit,

De borst en buik zyn witagtig methyzeer sterk Koekoek roept, hoewel

wat graeuw gemengd , ook is de kopanders een Vogel van een slegt aanzien is.
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 dui-
als die van een smaragd, en van Goud,men lang
byna als dat gene , ’t welk men aan ’tZyn bek is meest recht, bultig, en
Manneken van de Paeuwen ziet; dog dezwart, hoedanig zyn oogen ook vanver-
slagvederen aan de vleugels, en den staart,we zyn. De kop, hals, borst, en rug
zyn zwart, of blaeuwagtig-zwart.zyn ook kool-zwart. De vlerken zyn

De pooten zyn kort en sterk, met ve-ros ; dog ’t einde der zelve rookverwig
deren tot onder het bovendeel der zelveIn de staart ziet men drie a vier zwar-

bezet , en daar aan vertoonen zich vyfte vederen, langer als de andre. Deplui-
sterke klaeuwen, waar mede zy zoo vastmen aan’t lyf staan wit, ydel en verward.
konnen houden , dat zy iemand de han-Onder de vederen aan de kop ziet mer
den bezeeren, als men die aanvatgroote krombogtige gaten, dat zyn oorer

Haar vleesch is zeer hard, en zwaarwillen zyn.
om te verteeren ; waarom men gewoonDe pooten zyn zwart, en in vier dun-
is de zelve niet ten eersten te eeten, maarne teenen verdeeld, waar van de binnen-
die een nacht in de lucht te hangen, of,ste en agterste de langste is , waar aan
zoo het droog weder is, die een nacht inlange en byna rechte klaeuwen, byna of
de Aarde te begraven , waar door het’t Limoen-doornen waren, staan.
zelve murw werd, zynde de borst-stuk-Boven, en aan ’t uiterste van de stuit,
ken daar van wel de beste. Ik heb diein de staart, heeft hy een spits en styf
verscheide maalen in 't Bosch doen schie-blaasje, met een wey-agtige vogtigheid
ten, en, op een Tocht zynde, met veelgevuld, en als in tween gekloofd.
smaak gegeten.Hy heeft een zwarte lever, en zyn

Men noemdze de blaeuwe, of de groe-maag hangt zeer vast aan zyn buik.
ne Bosch-Duif, en de Amboinces noemdMen verneemd hem meest ’s avonds
die Ahoen. Ss2 Zy
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de Foelie alleen verteeren , loozende deZy onthouden zich over al in de Bos-
Noot met haar schaal by den afgang, al-schen, ’t zy ontrent de Zee-kant , ’t zy
zoo zy alleen de rype Nooten, die alLand- waard in gelegen, meest op de
uit den bolster gevallen zyn, inssokken,hooge Boomen, en weinig zeer diep in

het Gebergte ; dog tegen den Avond in een groote menigte daar in Banda, en
ook op Ceram, en andre Eilanden daarvliegen zy gemeenelyk na Strand toe,
ontrent voort, dewelke, zoo ras zy maarnemende hare rust op de Mangi Mangi,
wat in de grond raken, zeer gelukkig,of diergelyke Boomen ; zoo daar on-
en weelderig, voortgroeiyen , voor altrent kleene Eilandekens met hooge
als zy in ’t eerste onder de LommerBoomen zyn, vliegen zy daar na toe
van eenige wilde Boomen opschietenom daar te vernagten, en begeven zich
die men egter, als zy wat grooter ge-sMorgens weer na Land, dat egter meest
worden zyn, omkappen moet, alzoo zyplaats in de witte zoort heeft, alzoo de
dan lugt moeten hebben.groene in ’t Bosch blyven, en noit op

leder een heeft geen recht in Ban-die Eilandekens gezien werden.
da , om die Vogels te schieten, maar datDiergelyke Eilandekens (die vol witte
staat alleen aan ieder Perkenier aldaar vry.Duiven zyn) heeft men ’er drie in Am-

Men meinde van ouds by de Bandenee-boina, waar van’t grootste voor Caybobo
sen, dat de zekerste wyze , om de Mus-op Cerams West-zyde, het tweede op Ma-
chaat-Nooten te planten , die van dezenipa's Zuid-zyde, en ’t kleenste tusschen

Vogels was ; dog de tyd heeft geleerd,Amboina, en Oma, gelegen is.
dat het immers zoo wel door de Men-Zy aazen op velerley Boom-Vrugten,

voor al op die van de grootste Waringin- schen, by ’t planten van de Noot op zyn
tyd, geschieden kan-Boom, ook op Kanari-Nooten, die zoo

De witte Bosch-Duive is in alles degroot als onze blaeuwe Pruimen zyn
en die zy met bolster met al inslokken. andre Bosch-Duif, uitgenomen dat zy
waar van zy den buitensten bolster vertee- kleener, en geheel witagtig is, gelyk;

dog de slag- vederen ’t uiterste van deren, en de Noot zelf met den afgang
loozen, waar van nieuwe Boomkens zeer steert, en de pooten, zyn zwart of Lood-

verwig.voorspoedig groeijen, zynde deze Dui-
ven , en de Malleoe's de voornaamste Deze houden zig meest ontrent de
voortplanters der wilde Boomen, gelyk Stranden op de Mangi. Mangi, en Warin-
zy dus ook de Nagel¬ en Nooten-Mus- gin- 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

Strand blyven vernagten.blaasje.

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. 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 tak-
ook 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 kus-
groen, 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 hun- Men heeft in Amboina ook tweederley
ne gewoonte, met ingewand en al stoven 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-
ne, Tor-slokte Nooten-Mufschaaten (daar van zy tel- Duif. De bek des zelfs is rood,
tel-Duif.recht,

De witte
3osch

Duis.
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recht groen; dog het uiterste van de vler-recht, en aan ’t voorste deel licht-rood.
ken is zwart, en aan de staart witniet bultig, nog dikagtig, gelyk aan de

Dwers over ’t midden des buiks gaatonze
een zwarte band ; dog de vordre agter-De borst en buik zyn uit den licht-
helft des buiks is gemengd van wittegraeuwen, en bruinen, gemengd, bo-
graeuwe, eu groene vederen.ven op de kop is hy hoog bruin. De

De pooten zynkort, Koraal-rood, enhals is asch-graeuw , de vlerken en rus
zyn groen , en wat Aard-verwig, waar met vederkens bezet. De vederen aan ’t

lyf staan mede zeer onvast en vallen tenonder een Goude glans speeld, en ook
eerste, als men die Vogel maar wat be¬iet zwarts loopt
handeld, uit. Een gebrek , dat in an-De slag-vederen, en de staart, zyn
dre Tortel-Duiven mede zeer veel ver-zwart, en de pooten kleen, en donker-
nomen werd.rood. Alle de vederen aan ’t lyf hebben

Zy zyn droevig en sterk zugtende vanwel dichte schachten ; dog die staan zoc
stem , die zy lang uithaalen, ook zyn zyles in ’t vel , dat ze zeer licht in 't be¬
wilder van Aard, als de vorige, en dier-handelen der zelve uitvallen.

halven zeer kwalyk op te voeden.Daar zyn ’er ook , die een licht-roode
Daar zyn nog andre zoorten van dezebck hebben. Aan ’t voorhoofd vertoo

Vogel, die zwarte druppels op de groenen zich ook cenige witte vederen, als
ne vederen der vlerken en op den rug hebook aan de kanten van de vlerken. De

ben , welker slag-vederen aan de vleu-borst is recht bruin; maar de agtersteve

deren aan ’t lyf zyn zwart. En dit is gels zwart met witte randen zyn. De
buik dezer Vogels is wit ; dog de agter-buiten twyffel het Manneken van dit ge
ste vederen, als mede die aan de pooten,slagt.

zyn uit den groenen en witten schoon ge-De Hitoeëesen noemen deze Lamoën;
mengeld.dog wy de lage, of groene Tortel-Duif

De staart is niet in tweën gekloofdDeze zoort vliegt niet hoog; maar
en aan’t einde groen en wit gemengdloopt meest langs de grond onder het ruig
en als die zich uitbreid, maakt hy eenen laag Geboomte, waar op zy hare Nes-
halven kring.ten uit dunne ryskens maken

Hy vliegd veel hooger , dan de voor-Zy leven van de Waringin-vrugten
gaande Lamoen, ja zelf op hooge Boo¬en van eenige Wormkens.
men zeer verre in ’t Bosch; hoewel hyZy zyn eenigzins tam te maken, als
zyn nest ook op lage Boomkens maakt.zy maar van geen verstoord huwelyk zyn

Het Wyfken van de bevorens beschre-want zy paaren niet licht met een ander
ve Oenat is meest groen over ’t geheelgelyk alle Tortel-Duiven doen. Zy eeten
lyf, zynde ook zwart gewaterd, als 'tgeerne kleen-gesneden Kanari-Vrugten ,
Manneken , behalven op de kop, daaren raeuwe Ryst. Zy kirren zagtkens
men een zwart-agtige blaeuwe vlek ziet.byna als onze Tortel- Duiven ; dog wat

De bek is zwart-agtig, en rondomdor-agtig.
den oog-appel heeft hy een breede geeleDaar is nog een tweede zoort vanTor-

kring.tel-Duiven, by ons het Purper-Hoofdje
Onder den bek aan den hals is hy lichten by de Amboineesen, die wat netter van

asch-graeuw, en de borst Spaansch groen,opmerking zyn, Oenat genaamd , daar
en die zomtyds met een witte halve Maananders deze in ’t gemeen van hen al mede

geteekendLamoën genaamd werd.
Aan de vleugels zyn de slag- vederenDit is een van de schoonste Vogels

zwart, en de verdre groen met eenlicht-die men zien kan, zynde met veelerley
geele zoom bezet.schoone verwen geteekend, die zoo aar-

De staart is boven groen, en onderdig onder een gemengd zyn, dat mer
zwart, en met een witten zoom. Ookveel moeitc heeft, om die net te beschry
is de buik wit. De pooten zyn bruin,ven

en met vederen bezet.Hy is wat kleener, dan de vorige Vo
Buiten deze vorige is ’er nog een zoortgel. Zyn bek is Lood-verwig. Het

uit de namaagschap dezer Tortel-Duiveronderste van den hals en borst is graeuw
die Purper-verwig, en die by den Inlan-met schoon zwart gewaterd.
der Aloe genaamd werden. Zy zyn grooDe kop is schoon Purper, en aan ’t
ter van kop, van bek, van oogen , halManneken staan de agterste vederen als

een kam wat overeind , anderzins is hy en pooten, dan de Tortel-Duis. Dekor
is ook licht-Purper , de hals asch-gelyk als een Duif. De oogen zyn geel,

liefelyk, 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
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Als men de zelve in Huis opvoed, ge-dog de vlerken, en slagvederen trekken

ven zy een geluid als de Wilde Duif; dogwat meer na den zwarten
zeer zagt, en zyn zeer zwaarmoedig enDe buik, en staart is Goud-geel, trek-
droevig.kende, wat na den Purperen, en zoo

Hy werd van zommige gehouden voorlang, als ’t gansche lyf, welke alleen
de Boerong Galooba, die niet hoogvliegd,de zelve zeer van ’t verder geslagt der
en zig in de Galooba- of Fokki Fokki-strui-Tortcl-Duiven doet verschillen, en de
ken ophoud , eetende des zelfs bloeizel,zelve eenigzins ongelyk zyn. Deze is
en Wormkensmede los van vederen, gelyk de Lamoen

Men heeft hier ook een kleen Vogel-zacht van stem, en van pooten als de an-
ken , by den Inlander Boerong Baikoledre Tortel-duiven, zy onthoud zich in
en by ons den kwik-staart genaamd. Het’t eenzame Bosch, en hooge Boomen
is zoo groot niet, als de onze, en waten werd in Amboina weinig gezien.
zwart-agtiger van verwe, ontrent de kopHet Manneken van deze Vogel is even
en hals; dog gelykt anders zeer wel daarals ’t vorige ; dog ’t heeft in de steert een
na. Boven de oogen heeft het een breedepen, die veel langer, dan de andre, uit
witte vlek, die sterk glimd, van hoeda-steekt.

nigen verwe ook de buik na de borstDie van Hitoe sprecken nog van een
toe, en het benedenste van de staart is.andre Vogel, zeer weinig van deze ver-
Ontrent de oogen heeft het eenige zwarschillende, en by hen Aloewen, of de
te vederkens na ons toegedraidBerg-Duif genaamd zynde van groote als

De pooten en klaeuwen zyn zwart;een gemeene Duive, en meest Purper-
en aan de schenkelen heeft het zwarte ve-verwig , hebbende een staart die lan
derkensger , dan’t lyf, en die van de zelve ver-

De staart is langer als ’t geheel lic-we van boven , dog beneden zwart met
haam, en verdeeld zich, van voren uit-witte banden is. Ook zyn in de staart
gebreid zynde , wel in 10ofif zwartetwee lange pennen , wel anderhalf-maa
pennen, van welke ’er drie langer , danzoo lang, als ’t geheel lyf
de andre zyn, die deze Vogel byna altydDaar is nog een andre Vogel, dien
strak, of een weinig gebogen houd , enmen de Moesson-Vogel noemd.

altyd op en neder beweegdHy is van groote als een Duif, groot
Daar is nog een zoet Vogeltje, Tyjoeivan lyf, kleen van kop; dog zeer wel

of 't Fluweele Vogeltje, ook wel Kakopitanders na een wilde Duif gelykende. De
en de Koning der Bloemen, genaamd.ze heeft breede sterke vlerken , die niet

Van grootte is’t als ons Winter-Ko-heel lang zyn. Zyn bek is als die van een
ningsken; dog zoo verscheiden van ver-Duive , boven op een Haanen-kam-
we, dat men het naeuwlyks beschryvenmetje hebbende. Aan den hals heeft
kan, Men kan die bekwamelyk tot vierhy eenige lange losse vederen, als die
zoorten brengen.van een Haan. De kop is zwart, er

De eerste, of de gemeene zoort isasch-van daar over het lyf donker-groen
verwig, groot van kop, zwart, dunglimmende met een Purpere , weer-
en langwerpig van bek ; van voren watschyn; dog na de vlerken toe wat zwart
krom , kort van staart, en vleugelszynde.
welker slagvederen zwart zyn ge-De staart is zeer kort, en de vlerken
lyk ook de pennen in de staart, hebben-strekken zich verre voor by de zelve;
de een Citroen-geelen zoom. De halsdog de rechte vederen aan de staart zyn
de borst, en buik zyn asch-verwig en geelwit. De voorste zeide, gemengde groe-
door een gemengd.ne glimmende weerschyn verneemd men

De tweede zoort, die voor 't Manne-ook aan den buik.

ken van de vorige gehouden werd, isDe schenkels zyn donker-rood, en zoo
geel van verwe , vyf vinger-breed lang,sterk, als aan een Hoen.
van hals wat kort , hebbende een bekDe pooten zyn in drie teenen voor
die een duim lang, zwart, en wat krom is.en in een agter uit verdeeld, aan welke

Hy is geel van hals, borst, en buik,hy redelyke scherpe klaeuwen heeft.
van kopboven op en in de nek asch-graeuwIn de Regen-Moesson onthoud hy zich
en geei, als beneden.in ’t Gebergte, dog in de drooge tyd

ver- De vleugels zyn Muis-vaal, de staart iskomt hy ontrent de Stranden ,
wat zwarter. De pooten en klaeuwenkondigende met zyn geroep het moy we
zyn mede zwart, en hy heeft een twee-der.
kluftige tong.Als ’er twee te zamen komen dan

De derde zoort verschild van de eerstetegenslaan zy zoo sterk met de vlerken
niet, dan daar in , dat dit Vogelken aanvanmalkanderen , dat zy 'er aamegtis

wer- 't benedenste van den hals een zwarteen waar door zy dan wel gevangen
streep heeft, die by na over den ganschenden.
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opgerecht en zwart is. Zwart van poo-buik loopt, zynde de borst en buik ver-
ten , lang van teenen, en dun en langder geel

van klaeuwen, even eens als de CakopitDe vierde zoort, en de schoonste de-
die ook heeft.zer Vogelen , is zwart , vier en een hal-

Het aast zeer sterk op de kleene Boont-ve duim-breed lang, zynde geel van nek
jens, zoo als ’t nog maar Bloemen, alsen rug. De slag-vederen der vleugels

zyn Muis-vaal, en de staart is zwart wanneer die in haar Haeuwen, ofschillen
Het beneden-deel des zelfs, gelyk ook zyn. Ook cet deze Vogel zeer geerne

Padi, of Ryst in de bolster, die zy netde hals, borst, en buik, zyn zeerzwart;
weet te ontbolsteren.dog aan den hals en borst verneemd mer

Het is zoo licht, dat het gras, opcen Hemelsblaeuwe weerglans.
welkers Zaadjens het al mede aast, ’erDe bek, en de schenkels, zyn zwart.

Voor aan onder de vleugels heeft hy naeuwlyks van inbuigd.

eenige geel-agtige pennen, die als een Het Nesteld ontrent de Huizen in de
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

by troepen, gedurig Tri Tri roepende.Meest alle deze zoorten van Vogels zyn
twee-kluftig van tong , die zy zeer lang Dit Vogelken is eenigzins, niet juist
uitsteken, als zy gejaagd werden, of in gedaante, maar in zeden, als zeker
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 ge-
kuif, Gilala, en de Jamboeze- Bloem slacht der Musschen, of Putrerkens is

Van groote is hy wel zoo groot alswaar van zy meest leven) na zich zui-
een groote Musch, of als een Putter-gen. Als die Bloemen wat wyd open
ken ; doch dikker, en breeder, ookstaan , konnen zy zich met ’t gansch

lyf 'er wel in baden, zoo dat men dan spitzer van bek , die ook schoon rood
is, gelyk ook zyn pootjens zyn.niet, als haren steert, ziet

Het Manneken is over ’t lyf asch-Zy maken een wonderlyke nest, die
graeuw wat na den bleek-Bloemen trek-van de takken der Boomen afhangt, van
kende, hebbende een zwarte plek op deboven gefloten, en van verscheide ver-
kop, en by de ooren een witte.trekjens voorzien , zynde altyd van de

De vlerken zyn wat donkerder, enWind- zyde af (zoo als die een half Jaar

zwartagtig aan de einden. De staart isdoorwaid) open , dat zy zeer net weten
zwart; dog van onderen wit. Het Wyf-waar te nemen, zoo dat hen de Wind

ten is even eens, uitgenomen dat het diereen schade tocbrengen kan. Zy werder
zwarte vlek op de kop, en die witte aanmet de Lym der Zoekom-Vrugten gevan-
de ooren, niet heeft; dog in de nek zietgen, en zyn zeer kwalyk op te kweeken,
men eenige zwarte vederen. De verwedan dat zy nu en dan nog wel wat zuiker

over ’t geheel lyf trekt uit den graeuwenuit de mond van iemand zullen zuigen.
na ’t bruine , en de vlerken zyn rechtDaar is nog een Vogelken ; byna al-
graeuw. Zy hebben dit byzonders, datde Cakopit, en van de Hietoeëezen; So-
zy haren gevulden krop meer boven inpit genaamd , dat zeer na by dit Vogel¬
de nek, dan onder, dragen.ken komt, zynde vier vinger-breed lang

Zy vallen overvloedig op Java, Bali,Dit is zoo lang van bek, nog de zelve
en Macassar , van waar zy zeer veel inzoo krom niet; maarkort, recht, zwart
Ambon gebragt werden, daar zy ook welen driehoekig. Het gansch lyf is meest
in’t wild vliegen, en zoo daar ook nudonker asch-verwig, de borst en buil

en dan gevangen, en gegeten werden.wat lichter, de pennen in de korte vleu-
Zy vliegen, als de Spreeuwen, altydgels zyn zwart-agtig, de staart is kort,

by troepen, houdende zig meest in deof breed, en ook zwart.
Ryst-Velden op, daar zy op de jongeMen verneemd hem in de Maand Juli.
Padi, en andre vrugten aazen. Zy doenop de Javaansche Waringin-Boomen.
veel kwaad aan de zelve, uit welke ze,Hier heeft men ook een Vogeltje, dat
met veel geraas en geschreeuw geduurigvan de Maleijers Tritri (na ’t geluid , dat
moeten opgejaagd werden, waarom daarhy geeft) van de Amboineezen Ahoewa
ook gedurig Menschen oppassen.en by ons de Boontjens-Vogel , om dat

Men vangt ze met Werp-netten, enhy op de kleene zoort van Boontjens zeer
ook wel in Slag-koyen. Zy werden tam-gezet is, genaamd werd.
gemaakt, en kakelen gedurig, neuriendeHet is zeer kleen, kort,dik, en klaeuw-

nu en dan zeer aangenaam. Zy loopenagtig zwart van bek, zwart van kop bo-
ook wel door ’t Huis, gaande van zelf,ven, en van hals en borst zwart-agtig
na dat zy by iemand uit de hand hebbenvan vlerken ; wit van buik en aan ’t ag
komen eeten , tegen den avond wederterste van den rug zeer fraey zwart gewa-
na hun Koye.terd. Het is breed van staart, die schuins
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Vleder-Muizen heeft men ’erzeer groo vieder-Men heeft hier nog een Vogel, de
ce, en kleene, die by de Wereld reeds Muizen.Naboe genaamd die ten deelen uit het
zoo bekend zyn , dat het onnnodig is ,geslacht der Reigers, en ten deelen uit
die te beschryven.dat der Meeuwen is.

Zy laten zich tegen den Avond hoo-Van gedaante is hy als een Reiger;
ren, voornamentlyk ontrent de Piessang-dog geheel en al, tegen den aard der
Boomen, wetende de Piessang-Vrugten ,Reigers, een Water-Vogel.
die nog eenigzins hard en onryp zyn,Hy is ook een weinig kleener, als die
met 't Zee-Water, dat zy in hare vler-Vogel, lang, recht, en scherp van bek,
ken dragen, nat, en zoo in zeer kortendie wat donker-Hemelsblaeuw is, en wit
yd , zacht te maken. Deze zyn hiervan oogen , byna als die der Visschen ;
in groote menigte, en doen veel schadedog zwart van appel , die hy grooter en
aan die vrugten.kleener maken kan, met zyn oogen toe

Van die zoorte zyn ook eenigzins de Vliegen-te trekken, of wyder te openen. Deze
vliegende Katten, die men in Ternate de liac-oogen staan gelyk als in zyn Hemelsblaeu-

ten.heeft, die de gedaante van een Kat; dogwen bek die byna tot aan zyn kaalen

de vlerken van een groote vleder- Muiskruin zich uitstrekt. Ook heeft hy geen
hebben.neusgaten, en byna geen tong; maar in

des zelfs plaats iet anders, dat voor zyn Een van de zeldzaamste Vogelkens, en
die by de Wereld zeer weinig nog be-keel geplaatst is. Zyn gansch lyf over
kend zyn, is het Vogelken , dat de Vo-heeft hy als Endvogels vederen, zynde
gel- Neskens maakt van welke zulkenwit van buik, en zwart van slag-vede-

ren. Zyn vleugels zyn drie voeten lang, ckkeren schotel eeten kan bereid werden.

hy is kort van schenkels, plat en geel Onder de Vogelen, die hier gemeen De Sra¬

UIIVvan pooten met Hemelsblaeuwe aderen, zyn, is anders de Swaluwe, hier in groo-
die de

waar aan vier teenen zyn , die met een te menigte is, en van de onze niet ver-
Vogel¬

dun geel vlies aan een gehegt en van schild ; maar onder de zelve is 'er een
Nesjes

Hemelsblaeuwe klaeuwen voorzien zyn. 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 toegezonden is.

ontrent Strant, of op de hooge Boomen Het Vogelken zelf is tusschen den vier
daar ontrent. a vyf duimen lang , blaeuwagtig zwart

Hy is, levend gevangen zynde zeer van verw van boven , zoo op de kop,
fel in 't byten, en vliegd iemand ten eer als op den rug, ’t lyf , de vleugels, en
sten na de oogen. de staart , welke laatste een weinig lich-

Hy is tot spyze onbekwaam, als zyn- ter is. Het is zeer groot van vlerken
de te Vischagtig van reuk en smaak. die verre buiten de staart (dewelke kort is)

Hy valt zeer veel op Boero, en elders, uitsteeken. De bek is kort en dik-agtig
daar hem de kinderen weten tam te ma¬ blaeuwagtig doorschynende van verwe.
ken, en zoo te gewennen dat hy by dag Zy zyn niet boven 50 ongen zwaar.
na Zee vliegd, en ’s avonds weer t'Huis Het is kleen van kop, kort, krom
komt. en zwart van bek, en zoo van oogen ;

Ik heb hier in Amboina ontrent den dog heeft even voor de zelve een witte
Olifant ook verscheide malen een spier vlek , zoo groot, als ’t oog zelf.
vitte Reiger, van groote als een Kok- Het is wit van buik, eenigzins met
meeuw, en vry hoog van pooten zynde, zwart gewaterd, gelyk men ook zooeen
zien zitten. Dezen Vogel noemen de slaeuwe witte watering op des zelfs vleu-
Maleijers Sippoejong, tot onderscheiding len bespeurd.
van nog een andre Reiger, die hier mede Het is kort en dun van pooten , die
valt, dien zy Boerong Kontoel noemen, en ook zwart, en van drie geklaeuwde teen-
dat eigentlyk de zwarte Reiger is, die kens voorzien zyn.
van de vorige alleen in Couleur verschild. De Vogel Neskens zelfs zyn gemaal't

Men heeft ook verscheide zoorten van uit een zoort van kwallig of korrelagtig
Uylen, en ongeluk-Vogels, die de Am 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 binnen- Dit kraalagtig Zee-sil kleeft zeer vast op
schieten. den
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den andren, en werd door de tyd zoo
hegt op malkandren gezet, dat het als
maar een lichaam schynd te zyn, zoo dat
men zeer veel moeite heeft, om die van een
te trekken. Daar zyn 'er, die zeerblank,
en in welke zeer weinig vederkens zyn,
die men derhalven gemakkelykst uit wee

ken, van de veerkens schoonmaken, van
een trekken , en van welke, met een

Hoen gekookt, men een lekkere en zeer
gezonde kragtige schotel met eeten be-
reiden kan ; maar daar is nog een zwar
ter, ofbruiner zoort, die zoo veel niet.

als deze, geagt is. Vecle keuren een
zwart Hoen voor een ziek Mensch best

daar toe, om dat daar nog wel zoo krag-
tigen nat van komt

De beste Vogel-Neskens (gelyk dan
vallen in de Molukook de Vogelkens
en wel ontrent de3kos, of in Ternate

zynde eenige hol-Poorte der Moluccos

le Klippen in Zee Benoorden Laboda, op
de Kust van Gilolo gelegen. Ook vallen
zy ontrent Manado op ’t Eiland Celebes,
zoo onder ’t Eiland Lembe, als onder de

Databans, en andre Eilanden , in tame

lyken overvloed, die jaarlyks wel 10 Pi-
kol geven konnen. Ook waren ’er op
’t Eiland Hieri eenige.

Zy vallen ook in Coets intsjina ; (dog
daar niet alleen, gelyk den Vader Tacher.

in zyn Siamsche Reize zeer onkundig ter
nedersteld) als mede in Patani, en op
Java. Daar vallen ’er ook op ’t Papoes
Eiland Messowal; maar die zyn zwarter
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 Terna-
taansche niet behoeven te wyken.

Het pond van deze Vogel-Nestkens
kost in Ternate een Ryksdaalder, of daar
ontrent, op Batavia anderhalve Ryks-
daalder, en , zoo ’er weinig gekomen
zyn, ook wel twee Ryksdaalders.

Het heugd my, dat ik ze te Amsterdam
voor een Ryksdaalder in een Winkel over
18 2 20 Jaaren gekogt heb ; dog nu zyn
zy daar byna niet meer te bekomen , en

die ’er nog zyn, daar van werd 7 a8
Gulden voor ’t pond , dat vry wat Dier
is, geeischt.

III. DEEL.
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Men heeft hier overvloed van Hoende-

deren , die men voor 3 a 4 ftuivers het

stuk op de Markt koopt; dog als men
een goed vet Hoen hebben wil , geld
het nog al 8, 102 12 stuivers, na dat

het zwaar is : want ik heb hier zulke

kloeke Haanen en Hennen gezien , dat
ik niet wete ze oit zoo groot in Holland
gezien te hebben; die byzonder op Boe-
ro, Manipa, Bonoa, en daar om streeks

vallen , maar die dan ook wel een halve
Ryksdaalder, of een Gulden, het stuk

gelden, en die dan als Kapoenen aange
kweekt werden.

Men heeft ’er ook een zoort van Hoen
deren , die niet alleen zwarte vederen
maar ook zwart vleesch, en zwartege
peenten hebben. Deze houden de In-
landsche Geneesmeesters allerbest voor de
zieken , om een kragtig nat te geven.
De Inlanders noemen die Ajam Soelassi,
als of wy zeiden, Dragon-Hoenderen, al-
200 de Soelassi een zoort van Basilicum,

of byna even eens van blad en smaak
als de Dragon is.

Ganzen (die hier van Java en Ma-
kasser gebragt werden) en Endvogels
zyn hier in overvloed, en derhalven voor
een schelling ; a 4 de eerste, en de laat-
ste voor io a 12 stuivers te krygen ; dog
zy zyn ieder in hare zoort vetter, en
veel aangenamer, als die Vogels by ons
in Holland vallen, behalven dat deze

noit in het allerminste geyl, of geels van
smaak zyn.

Men heeft 'er ook zeer veel tamme
Duyven, die hier by ieder een voor ver
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
der Ambonsche Vogelen te behooren, ge
zegt te hebben.

Het is zeker, dat ’er nog verscheide
andre zyn, dan die ik hier beschreven
hebbe, maar die zullen of een zoort van
de reeds beschrevene, of zoo weinig in
getal zyn, dat wy meinen hier mede te
konnen volstaan, alzoo ik niet wete ik

eenige Vogels van belang overgeslagen
te hebben.

VER-Tt
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VAn de Water-Dieren, en wat zich in Zee al opdoet. Zee-Menschen bier vallen-
de, 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.

Doejong genaamd, van welke wy terNdien wy redenen gehad hebben,
plaatze, daar wy van de Visschen spree-om ons over veele dingen, die het
ken, handelen, die alzoo zy veel gelykc-Land van Amboina uitleverd, te ver-
nis na den Mensch, en 't Menschelyke ,wonderen, wy zullen niet min, over ’t
heeft, zeer veel van de onkundige met degeene de Zee daar opgeeft, verbaast staan
Zee-Menschen verwerd werd ; dog dat Die menWy bevinden , dat ons daar in ver-

met dede Zee-Menschen geheel en al van dezel-scheide aanmerkens- weerdige zaaken
Docjongve onderscheiden zyn, zal, zoo uit devoorkomen, over ieder van welke wy in niet ver-

beschryving der Zee-Menschen, alhier ne-'t byzonder hier zullen handelen. Als werren

vens de afbeelding der zelve, als ook uit moet

de Beschryving van de Docjong, als menI. Zee- Menschen.

die met de zelve maar vergelykt, klaarII. Gemeene Visschen.
blyken.III. Ongemeene Visschen.

Dat hier meer Zee-Menschen in oudeIV. Zee-Hooronkens, en Schelpen.
tyden te voorschyn zullen gekomen zyn,V. Zee-Boomen, Zee- Bloemen, en 't
als men van tyd tot tyd wel aangetee-geene daar verder toe behoord.
kend heeft, is zeer waarschynelyk. De
reden is, om dat men in ’t eerst geen or-I.
dentelyke wyze, van alle dagelyks voor-Van de
vallende 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
weerdig gekeurd heeft in het Dag-Regif-zaken, hier in Amboina vallende, zyn de
ter van de E: Maatschappy aan te teeke-Zee-Menschen, of wel de Meir-Mannen,

nen , die alhier Ao. 1653. voorgeval-en Meir-Minnen , zoo die in ’t gemein
len, en die van den Luitenant Frans Malegenaamd werden.
(van andre ook weil Frans Smallen ge-Daar is een Visch, in’t gemein de

naamd)
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naamd) terwyl hy met zyn volk op een
togt gegaan was, om den vyand afbreuk
te doen, gezien is.

Deze Luitenant nu, niet verre van Af
sahoedi , in de Bogt van Hennetelo op
Hoewamohel zynde , heeft by klaaren

dag, nevens alle het Volk , dat hy by
zich had, twee Zee-Menschen , de eene
wat grooter, als de andre, nevens mal-
kanderen swemmende gezien , waarom
hy en de zynen de zelve voor een Zee-
Man , 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-
tuigd hy verder dit navolgende : Dat het
haur van hare booflen pas over de nek slin¬
gerde , en dai het tusschen den groenen en

yzen van verwe was , boedanigen glan.

van hair, of Zee wier ,dat hy niet wel
onderscheiden kon) by ook op der zelver

borsien ve nam.

Zy wiren verder van handen , armen,
boven-lyf en leden , even eens als een an-

der Mensch ; dog 't onderdeel liep, na
rogenschyn, onder frits af.

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

verdiend, zoo is het dit , daar geen een,
maar twee Zee-Menschen, op een en de

zelven tyd , van zoo veel oog-getuigen,
zoo onderscheiden , en zoo lang daar na

nog eens van een en die zelve Lieden
gezien werden, en die daar van , zon-

der daar by in het minste belang te heb-
ben , alleen een eenvoudige en oprechte
getuigenis na waarheid geven

Wil de styf-koppige Wereld dit niet
gelooven , daar legt wenig aangelegen ,
alzo0 weinig, als of zy ook niet geloo-
ven wilde, dat er een Romen, Constanti-
nopel, Alcairo, of diergelyken Steden, in
de Wereld zyn, alleen maar daarom,
om dat zy die niet gezien hebben , hoe-

wel die daarom niet nalaten er te zyn.

En daarom bekreunen wy ons aan zulke

Lieden zeer weinig, latende dezelve hun
gevoelen vry, terwyl wy ook die zelve
vryheid aan ons zelven behouden.

Albert Herport verhaald in zyne Be-
schryving van Indien, Fol. 147. dat Ao.
1661. in Tayouan, op den z9ste van Gras-
Maand , voor de middag in ’t Water
voor ’t Nieuw-Werk, een Man gezien

die zig driemaal na malkandren uitS 3

het Water ophefte, en vertoonde, zon-

der dat zy iemand konden vinden , die
verdronken was

Na den middag wierd onder het Bol-
werk , Hollandia genaamd , in ’t Water
een Meermin met lang geel hair ge-
zien , die zig drie maalen na malkande-
ren uit het Water ophefte.
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In ’t Jaar 1712. is (zoo men my be¬
icht heeft) ontrent het Eiland Boerozulk

een Zee- Wyf niet alleen gezien ; maar
ook levendig gevangen. Het zelve was
19 duimen, of vyf voeten Rhynlandsche
maat lang , en heeft nog vier etmaa
en zeven uuren geleefd, en is, alzoo 't

niet eeten wilde, eindelyk gestorven
zonder dat het eenig verstaanbaar geluid
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

vogt, om het te bewaren, gelegt, maar

zich naderhand gedwongen gevonden
heeft, om ’t zelve aan de Heer Landvoogd
vander Stel, zoo ras zyn Ed: dit ge-
hoord had , te moeten overgeven , dat
ieder, die dezen Heer maar van naby ge-
kend heeft , ten eersten wel gelooven
zal, alzoo hier niet zeldzaams was , dat
zyn Ed: niet zogt te hebben.

Volgens de teekening van den voor-

noemden Krank-bezoeker , was dit Zee-

Wyf van deze gestalte, gelyk het by de
Griekze Letter a verbeeld is.

Het hoofd was als dat van een Vrouw-

Mensch , hebbende zyne behoorlyke
evematigheid van deelen , en van de oo-

gen, neus, en mond ; dog de oogen,
die zeer licht-blaeuw waren, vertoonden
zig een weinig anders, als van een ander

Mensch

Het hair, dat ook pas over de nek
kwam, zag 'er Zee-groen en grys uit.

Zy had borsten , lange armen han-
den, en de verdre declen van het boven-
lyf, even, en byna zoo blank, als een
andre Vrouw , hoewel eenigzins na het

Zee-grys trekkende ; maar het lichaam
beneden den navel vertoonde zich als
het beneden-deel van een Visch.

Het boven-lyf met ’t hoofd mede ,
was veer-thien duimen lang.

De buik benedens navels was eerst

uit een rist, of halve krans van thien
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 bene-
den, na de buik toe, ontrent een vinger
breed zyn, en na ’t einde wat krom om-
gebogen, en spits uitloopen.

Deze vinnen, die 14ingetal, geel van 94.
grond, en ieder met zes  zeven Zee beschry-
groene fyne streepkens, die van de buik ving des
af na het spits al korter en korter na de zelfs.
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yk zyn Huis aan , om aldaar in die tydgebogen zyde afloopen, bezet zyn, ver-
myn verblyf te nemen.roonen zich zoo, dat de twee langste, die

Ik antwoordde zyn Edes, dat ik het zel-
ontrent het midden van den buik begin-

ve niet bezat, en noit gezien had; dat,
nen, en tegen een van malkandren afge-

ik anders het voor een zeer groote eer
keerd staan, ontrent een halve pink lang,

agten, en niet nalaten zoude, het zelve
en de andre zes, zoo ter rechter als ter

aan zyn Ed: Huis te laten brengen, enlinker zyde, van den anderen afgekeerd,
aet aan zyn Cz aarsche Majesteit te latenen ieder zeven-tal na zyne byzondre zyde
zien; dog dat nu tot myn lectwezen dietoe 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-
danken moest.de pas een vinger-breed lang is, komen-

Ik voegde hier eenige andre zaakende de zelve aan weder-zyden zig niet bo-
by, die bekwaam waren, om zyn Ed: teven een vinger-breed van den navel aan
doen gelooven, dat het egter zeker wasde zyden van haarlichaam, en, met haar
dat zulke Zee-Menschen in Amboina vie-veerthien vinnen te zamen , als een zeer
len , en aldaar op andre tyden van veelzeldzame krans van aficheiding, tusschen
Menschen gezien waren ; gelyk nog eenhet boven- en onder-lyf van dit Zee-
zeker geval op myn t'Huis-reizeA. 1714,Wyf, te vertoonen, niet ongelyk de
waar van ik hier na ook spreken zal. In-groote Steckel-schorzen, die men wel aan
lien nu dit Zee-Wyf waarlyk door dede Ananas-Vrugt vernecmd , hoewel die
Heer vander Stel na zich genomen is(ge-

vry korter zyn.
yk men my verzekerd heeft) zal hetVan onder deze halve krans met

die opzigtook zekerlyk, door de gene,vinnen doet zig het onder-lyf boven
onder deover zyn Ed: Boedel hebbenVisch-blaeuw met schubben, als die van

Goederen , en een groote menigte, jaeen karper, op. Het is tot het einde
Zolders met allerley zeldzaamheden, Ho-van de staart ontrent 35 duimen lang, heb-

die ik byrenkens, en Zee-gewasschen ,bende aan weder-zyden een fynen licht-
zyn Ed: zelfs beschouwd heb, gevondenrooden zoom, die zig aan wedcrzyden
werden, ten ware het door de tyd (dilk-langs ’t lyf, en langs des zelfs vinnen,
wils niet wel bewaard zynde) mogt ver-tot aan de staart toe vertoond
gaan of verdonkerd wezen , om daar naDit Zee- Wyf heeft twee vinnen aan
op zyn tyd weer voor den dag te lo-wederzyden voor, en twee diergelykc
men , want zulke vallen dagelyks nietagter , die al vry lang, niet zeer breed,
voor. Immers ik wenschte wel te we-en met Zee-groene fyne verdeelingen,
ten, wat daar van zy, gelyk ik ook daarals of het tralien waren, verdeeld, en zoo
na vernemen zal , en zoo het nog in we-byna van gedaante, als de streepkens op
is, was het te wenschen, dat zulken zeld-de vinnen ontrent de buik zyn , hoeda-
zaam Zee-Mensch na deze gewesten doornig ook de staart van verwe, en van tra-
een Lief-hebber gebragt en dat eenlien, en tusschen welke staart, en ’t ein- groot getal van die niet willen gelooven,de van ’t onderlyf, zig als een schei-beu-
dat er Zee-Menschen zyn, dus van dezegel vertoond, tegen den welken drie groo-
vaarheid overtuigd wierd.te geele bollen, die na de beugel toe ook

Men ziet immers klaar, dat de Zee Het zienwat licht-rood zyn, zeer cierlyk, en als
van veelzeer veel diergelyke dingen, als men optot afscheiding van ’t lyf en de steert staan.
Dieren ,

t Land heeft, uitleverd.Het beneden-deel van het onder- lyf en andre
Dus werden 'er Zee-Koejen, Zee

zaakenwas mede, als dat van andre Visschen,
in Zee.Paarden, Zee-Honden, en meer andreglad , en wat na den witten en blaeuwen

zulke Zee-bieren, als die men gewoontrekkende, dog zonder eenige schubben.
is op Land te ontmoeten, gezien.lk kreeg over dit Zee-Wyf , den 28

Ik heb die Zee-Koejen, en Zee-Paar-Secember 1716., een Brief van de Heer
den in menigte, gelyk ook veel van deLe Renard, Agent van zyn Majesteit var
gemeene Zee-Honden; maar, tot myncGroot Brittannien tot Amsterdam, juist
verwondering Ae 1713 op Batavia 'er vanals zyn Czaarsche Majesteit aan zyn Edeles
die laatste zoort twee gezien, hoedanigeHuis was. In dien Brief verzogt zyn Ed.,
ik ’er noit meer beschouwd hebbe¬meinende, volgens een verkeerd berigt

ge-Want daar alle andre ’t onder-lyf, Ta¬van anderen, dat ik, als een Vriend van
Roejen,lyk de andre Visschen en doorgaans zoo dade Heer vander Stel, dit van zyn Ed.
echet met een staarteindigd; hebben, daartot een geschenk bekomen had , dat ik aarden ,

hadden deze ieder vier korte pooten Zee-hon-dit Zee- Wyf na Amsterdam eens wilde
zynde in allen deelen even eens, als an- sen, enz:.brengen, om het aan zyn Czaarsche Ma¬
dre Honden; dog wat langer van lichaam,jesteit, (die my dit door zyn Ed: beve
en zy waren tusschen den witten enlen, en verzoeken liet,) te laten zien,
graeuwen van verwe , dog kaal van lyf,biedende zyn Ed: my verder zeer minne

zon-
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