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BEschryving der Zee-Horenkens , te zien in de Ambonsche Rariteyt-Kamer van de
Heer Rumphius ; waar na toe wy den Lezer wyzen, ordre ontrent het gene wy over

de Horenkens zeggen. Naamen der Ambonsche Horenkens volgens opgave van Rum-
phius, en van de Europeers. Van de Schelpen, of Dubbletten, wat de Liefhebbers
tot deze Liefhebbery aanspoord.

y
Vif¬A dat wy de Ongemeene want dit is reeds door de Heer Georgius

schen dus verre zoouitvoerig, Everbardus Rumpbius in zyn keurlyk
Werk , de Amboinsche Rariteit-Kamer,als wy het noodigagten, be¬

schreven hebben, gaan wy nu A°. 1705. uitgegeven , gedaan, en ver-
over, om van de Zee-Horen- der door toedoen van de Heer Borger-

kens en Schelpen (by andre ook wel Dub- meester Hendrik d'Acquet tot Delft, door
wiens bezorging, het na de dood van debletten , om dat zy twee ledig zyn, ge-

naamd) te handelen , alzoo die mede een Heer Rumpbius uitkwam, en meest door
den iever en de onvermoeide en nette na-voornaam deel van de Inwoonders der
vorsching van den Heer Simon SchynvoetZee uitmaken, en ’t naast onder de Vis-
tot Amsierdam, in die staat van volmaaktschen begrepen , en ook gemeenelyk van
heid gebragt, gelyk men dat Werk je-andre ’er nevens beschreven werden.
genwoordig, met alles ’t geen deze enMen moet van ons niet verwagten ,
geene Liefhebbers nog zeldzaams uit an-dat wy die zoo uitvoerig, als wel tot dit
dre Werelds-deelen, en Gewesten, inWerk behooren zou, zullen beschryven:

nnceVyyIII. DEEL.
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SI8 Verhandeling der ZEE-HORENKENS, enz.
Cabinetje van Ambonsche Horenkens inhunne Cabinetten bezaten, zeer fraey op-
hare zoorten beschryven, en by die ge-gecierd ziet. Al het welke die laatste

de Heer met veel naeuwkeurigheid on ne , die ik van de zelve nu niet bezitte,
alleen , dat ik die nu niet heb, ’er by-derzogt, over al opgebaggerd, en voor

zoo verre die Horenkens toen, buiten de voegen.
Ten anderen , zal ik by ieder zoorte,Oosterjche, nog bekend waren, 'er by

gevoegd heeft van welke ik spreke , die gene , die ik
meer bezitte, dan die in ’t Werk van deWy wyzen derhalven den Lezer, zoo

verre als de Beschryving dezer Ambex- Heer Rumpbius gemeld werden, ’er ookVan
de Heer by plaatzen.sche, en ook der toen reeds bekende an-
Rum- En na dat ik over alle de Oostersche Ho-dre Horenkens , ’t zy uit West- Indien
phius,

renkens, die in Amboina of in ’t Oostenof uit de Middellandsche, en andere Euro
waar na

vallen, en die ik bezitte , gesproken zalpeische Zeen , betreft, tot dit heerlyktoe vy
den Le- hebben, zal ik tot de West-Indische enWerk en wy zullen jegenwoordig
zer wy- Europeische, die ik bezitte, en verder ofniet anders doen, dan volgens de ordre,
zen.

kenne, ofgemeld vinde, overgaan.by de Heer Rumpbius gehouden, de naa
Wy beginnen dan met het tweedemen dezer Zee-Horenkens, die in Amboina

Bock van de Heer Rumpbius in het twee-vallen, opnoemen, en daar en boven ’er
de Hoofdstuk, raadzaam gevonden heb-die gene byvoegen, die by de Heer Rum

phius, en andren, overgeslagen of niet be bende , om aan de eene zyde de Indische,

kend geweest zyn, en die ik bezitte, en en aan de andre kant de Vaderlandsche
toonen kan. of Europeische naamen, het welk de Lief

OrdreOm dit dan met een nette ordre, die hebbers hier te Lande, en in Indien, een
ontrent t men volgen kan, te behandelen, zal ik groot licht ontrent deze Liefhebbery ge
gene wy
over de by dit opnoemen der Ambonsche Zee- ven zal, hier op te noemen.

Horen- Horenkens, te gelyk ook voor eerst myn
kens zeg-
gen.
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VERHANDELING

DER

COSTHPLRCIE,

LEEUHUURNREN.

Euro¬Indische Naamen.Indische Naamen.Euro¬
peischepeische Deze vallen op ’t Eiland Oma, en el- Naamen.

Naamen. Lib: II. Cap. II.
ders meer.

Des zelfs dekzel, of de Venus-Navel.E Papedo-Hoorn, of de Paarle-
Coquilje. Hier van heb ik meer de ros gemarmelde.moer-Hoorn, die ik groot, en

De hooge of sterk groene-middel-baar zeer fraey bezit.
Dito kleene, door de Zeege- Cap. VII.

paarlemoerd. Dito , kleene Maan-hoorn, met hetDito kleene, ongepaarlemoerd , die Mammetje.
zeer zeldzaam is.

De Naf-De Bia Petola, of Petool-Hooren.
sauwer.Cap III. Deze vallen best op ’t Dorp Oma, en

Roemab Gorita. Aboro op ’t Eiland Oma, en op ’t EilandHet
Met eenvleugel ter zyde, en agtersmal.Doeken- No-ssa-Laoet.

huifje. Dito, dog zonder vleugel ofte glad ter Ik zie van deze op de Plaat XIX. Fol.
zyden. 70. vier byzondere zoorten.

Dito, met knobbels, en breed agter. Dog ik bezitte daar af zesthien a ze-
Ook zyn ’er Kraal-Gorita's ; dog deze venthien, verschillende zoorten waar

vallen in de Middellandsche Zee. Ook onder de orangie zeer zeldzaam is ge-3
hebbe die laatste niet. lyk ook die met hare oogen ’er op

Van deze hebbe meer dan Rumphius.
Goud-Goude Ovens, of gloeijende Ovens.Een geele Roemab Gorita.

Monden.Dito, kleene zoort.Een zoort, die van agteren rondagtig
en glad is

Zilver¬Zilver Ovens.
Beide deze zoorten vallen in de meeste Monden.Met alle de verdere op de Plaat XIX

Zeën van Amboina, en de laatste vooral No. 1. 3. en 4. 'er bygevoegd.
tusschen Ceram , Oma en Honimoa, en vyfBuiten welke ik nog wel vier a
ook tusschen de hoeken van Tial en Hoe¬

zeer zeldzame Zilver- Monden bezitte,
toemoeri , daar men byzonder groote ge-

onder andre een pek-zwarte met wittezien heeft. En dit is de Visch, van wel-
vlekken.ke men best volgens Plinius getuigenis, Deze Goud- en Zilver-Monden, vallen

lib: 9. cap. 29. de Zee-kunde geleerd heeft,
op de Eilanden Oma , Honimoa, en op

gelyk dit Gyraldus cap. 3. de re nautica,
Leytimor.ook zegt.

Dolfynt-Cap. VIII en IX.Cap IV. jes, ofLobbetjes.
Baard-Het Post-Hoorntie.Ditvoerd Deze vallen in den Ambonsche Inham. Manne-de zelve Deze vallen op Amboina, Oma, en
kens.

Naam. Honimoa. Spooren. DeVan deze hebbe een zeer zeldzame uitkleeneCap. V.
ZonneAmboina gebragt, die zeer groot, en vanHet Quallebootje.
Hoorn.drie a vier omgangen, of kringen voor-Dit valt ontrent Manipa, en Bonoa. zien was, komende ’t naast aan de groo-

te Zonne-Hoorn, by de LetterK op deCap. VI.
Plaat XX. te zien; dog bezit die nu niet.Debonte Mata Boelan Bezar, of ’t groot Maan-oog,

Deze vallen ook in den Ambonsche In-Knobbe¬ ook ’t Reusen-oor, genaamd.
Hoorn. VVV 2 bam,



Euro-

pelsche

Naamen.

Bagynen

Drollen,

of Pyra-

miden.

DeLee¬

Ton.

Slecke
Horens

De zelve
Naam.

De zelve

Naam.

De zelve
Naam.

De zelve
Naam.

VERHANDELING DER520
Indische Naamen.Indische Naamen.

de Letter G. geteekend is, en dan nogham , by de Rooden-Berg, en elders op
drie zoorten anders geteckend, met frae-

de andre Eilanden.
je witte streepen, of spikkels, op een

Cap. X. Plaat XX. bruine grond.
Tollen.

De Rood-Oog.Waar van hier by Rumphius vier zoor-
ten voorkomen, die ik hebbe, te weten,

Cap. XII.
die by de Letters A. B. C. D. ; dog de E.

De graenwe Camelotjes, of gemarmerdehebbe niet, ook schynd my dat een Nas-
Doyers.

sauwer te zyn.
Van deze hebbe verscheide zoorten.Van de zelve zyn 'er verscheide zoor-

ten nog, tot elf toe, bygevoegd, waar Poelo Rhuns.
van ’er eenige, en eenige niet bezit. Heb van deze nog twee andre zoorten,

dan hier gemeld werden.De Papoesche Tol, of de Moorsche Tempel.
Van deze heb twee byzondre zoorten,

Geribde Camelotje's, by Letter L.
zynde de eene zoort van binnen platter, Van deze staat hier maar eene zoort
meer geribd , witter, en de cene ook

en ik heb 'er twee a drie zoorten meer afmeer gedoornd, of geknobbeld, dan de
andre. Ook is er een kleene zoort meer, De zwarte geribde Dover, by Letter M.
dan die ik hier vinde. Alle deze zoorten vallen op den hock

Deze vallen op de Papoesche Eilanden, van Noessanivel, op Hoetomoeri, en elders
op Manipa, Kelang, en elders op de Ei- pdit Eiland, in den Imham, by de Way-
landen. nitoe, als ook op Hitoe.

De Ceramsche Mari-Priem. De geribde Doyer met zwarte en witte
Deze hebbe nu niet. vlekken. Deze heb nu niet; dog ik heb
Zy valt op ’t Eiland Ceram, ook we hier af meer, de graeuwe geribde en ge-

op andere Eilanden. Daar zyn ’er die kartelde Doyer, die zeer zeldzaam is

zwart, en andre, die lever-verwig zyn. No. 1. en 2. opdezc Plaaten kenneniet.

Cap. XI. Na. 3. is de rechte Maan-Hoorn; die
hebbe.Geele Doyers.

Deze vallen op de Kust van Hitoe. No 4. kenne, dog hebbe die nu niet,
De Orangie Doyer. gelyk dit ook geen Oostersche Hoorn is.
De graeuwe of bleeke Doyers. No. 5. en 8. kenne; dog hebbe die nu

Ik hebbe van deze zoort meer als Rum- niet.
phius :

No. 7. is de breede zwart gebandeerdeDebruine Doyer, die wit gebandeerd is.
Dover, die hebbe; als ool No. 6.De geele en rosse, met een lichte wit-

Ik heb ’er verscheide meer tot No. 7.te band, een licht-geele, en nog twee-
behoorende, en nog vyf verscheide ge-derley vaale Orangie Doyers.
paarlemoerde van binnen, en ettelykeGedrukte Doyers.
gemarmerde.De gemeene zyn de bruine of lever

verwige gladde; dog buiten die bezit ik
De Rievier-doornkens, of Rievier-Doversnog vier andre zoorten, te weten , de
met Doorns.

bruine; dog zoo plat niet als de gemeene.
Onder deze zoort van Doyers behoordDe graeuwe.

ook een zoort, die hierniet gemeld staat,De witte.
en welke ik meer bezit, en die ik noeme.De bleek-rosse.
Batavische silikruiken ; zynde glad ge-De gemarmerde en van binnen licht
marmerd, en een zoort  twee van kleePurpre.
ne Voet-Hoornkens.

De zwart-gespikkelde Doyer met haar
De Doyers vallen in den Inham van

kleener zoort.
Amboina.

Het zwart-Mondje. Cap. XIII. Plaat. XXIII.
Hier af heb meer de graeuwe ros-ge-

De Casket, of Stormboed, ofde gehoorn-marmerde Doyer.
de Ofsen-kop.De witte Doyer

Van deze zijn 'er twee zoorten. EeneDe Citroen-geele Dover.
met, en eene zonder netjens.

De Bia Sarassa. Men vind ze veel middelbaar van groo-
Waar van vier byzondere zoorten be¬ te , als No. 1, op deze Plaat geteckend;

zit, namelyk, die op de Plaat XXII. by dog de groote met fraeije onderscheide
netkens
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Indische Naamen.Indische Naamen.

De stekelige of gedoornde Ceramschenetkens ’er op, en voor al de kleine zyn
Casket.wel het zeldzaamst.

Hier van hebbe twee a driederley zoor¬Ook is 'er een zoort, die ik van dit Jaar
te, zynde de eene maar met eene rey, eneerst heb leeren kennen, te weten , een
de andre met twee reyen doorns getee-middelbare zoort met een netje, en met
kend. Ook heb een bruine, en eenzwartagtige dwars-banden ’er op.
graeuwe zoort ; van de bruine een metIk bezit de groote, de middelbare, en
twee, en een met drie reyen doorns, ende kleene; en geloove, voor zoo verre ik
de witte zonder de zelve.de Cabinetten der Liefhebbers, tot Am-

Deze vallen op ’t Eiland Ceram, ensterdam, in den Hage , tot Haarlem, en
op de Toekang Besi's, zekere Eilanden,elders beschouwd hebbe, dat ik het kleen-
ontrent Boeton; als mede op ’t Eilandste en fraeyst geteckend Stormhoedje dat
Sumatra.er bekend is, een halve pink beneden

N. 2. en 4. kenne niet; dog Ne. 3.lang, en met een netjc, bezit, ook hebbe
zal naderhand onder de Westersche Hoorn-nog twee paaren , die wat grooter zyn.
éens op zyn plaats melden.Deze zoort valt op ’t Eiland Oma, of

de Strand van ’t Dorp Haroeko, ook op Cap. IX. Plaat XXIV.
't Dorp Oma. Dc Switzers Broek.

Deze vallen op ’t Eiland Ceram.De geknobbelde roode Storm-hoed.
Van deze zoort heb ik ’er meer.Bezit twee paar van deze.

Twee paar graeuwe kort-getakte.Deze valt mede opdit zelve Eiland, als
Een paar wit en ros, en een kleeneook op de Eilanden Manipa, en Bonoa,

zeer zeldzaam.en wel ’t meest op ’t Eiland Boeton. Twee paar zwarte zeldzame kort-Het is iet zeldzaams, dat ik, in de zes
getakte, meteen zeer witte grond,zeven en dertig Jaaren , dat ik, of in
en zeer zwarte vlckken.Oost-Indien, of hier te Lande, een Lief

Vier paar zwarte zeldzame kort-ge-hebber van deze zeldzaamheden geweest
takte, breed van vlckken; enben, noit een kleene roode Storm-hoed er-

Twec zeer helder van verwe, zeergens ontmoet, en ook noit gehoord, of
sterk by de andre uitstekende.gelezen heb, dat zy by iemand gezien is,

Drie paar graeuwe Switzers-Broekenof van iemand bezeten werd.
zonder takken, geelagtig, en watEn nogtans is het zeker , dat zy 'er
zwart van knobbels.cerst kleen moeten wezen , eer zy zoo

groot, als men die ziet, geworden zyn.
GetaktePimpelkens, of Pimpelkens

Egter moet hier byvoegen dat ik den 6 :
Deze vallen op het Duiven-Eiland

October, A°. 1723 de eerste maal van
ontrent ’t Eiland Oma leggende.myn leven ’er een , ontrent een vuyst

groot, dog kleener en dichter van knob- Bandasche Pimpelkens, of Moerbezien.
bels , dan de Oosterze, (alzoo dit een Deze vallen niet alleen in Banda (gelyk
West-Indische scheen) ontmoet heb, by de Heer Rumphius steld) maar ook in Am¬
de Hieer Vervel, een van de Medeleden boina. Ook bezitte ik daar vanverschei-
van ons gezelschap hier, zynde de zelve de zoorten, namelyk ;
zeer fraey; maar na evenmatigheid , wat De bruine Moerbezien
dik van lip. Ook heb ’er zoo cen by de De violette dito, zynde van binnen
Heer Schynvoet gezien. ZOO.

De geele Moerbezien, die appelbloe¬
Turks Papier.

zem van binnen zyn.Het gemeene zoort, dat rood is, hel
De geele wit van binnen.

een paar De Bastaard-Violette Moerbezien.Van deze zeldzame zoort bezit ik 'es
Nevens nog verscheide andere van

meer , nog een lichter paar, ieder by-
verschillende verwen; en nog een

zonder van teckening, en ik weet niet,
zoort van gedoornde Tuitkens hierdat ik 'er onder alle de Liefhebbers hier
toe behoorende.

te Lande, welker goed by my gezien is,
Ook heb nu onlangs by de Heer vaneenige ontmoet heb, dan tweea drie, een

Segwaart, een witte Moerbey-Hoorn, dieby de Heer Schynvoet, eene by de Heer van
geheel op zich zelven is, en na de vorigeSegwaard, Lid uit den Oud- Raad tot
niet gelykt, en nog een wit paarby de HeerDordrecht, en by myn Heer Voet alhier.
de Koning, ontmoet. En ik zelf heb ’er nuOok heeft die Heer Ao. 1723, een paar
onlangs een paar gekregen , die graeuwzeer kleene diergelyke uit Oost- Indien,
en lang- werpig, onder of van binnenhoedanige noit meer gezien heb, ge-
licht-Purper en zonder weerga zyn.kregen. Een zeer kleen heeft de Heer

Wyd-VVy 3Crena.

Euro
pesicue¬
Naamen.

De zelve

Naam.

De
getakte
Switzers-

Broek, of

de Mor¬

gen-Star.

De
getakte

Switzers-

Broek.

Groote
getakte

Moer¬

beyen.



VERHANDELING DER522
Euro¬

Indische Naamen.Indiscke Naamen.peische
Naamen No. 3. en 4. zyn mede geen Oostersche;Wydmondige Pimpelkens

Dito. maar Westersche,Van deze zoort, vallende op Leytimor's
Stranden , bezit ik 'er verscheidene, die

Soompkens.
verschillen. byVan deze zyn verscheide zoorten,

Letter D. E. en No. 6. 7. 8. en 9. aangeKleene Geel-Monden.De
wezen ; waar van No 6. en de laatsttkleene Deze hebbe; en, buiten de gemeene;

engetakte zoort voor al wel de zeldzaamste isnog twee andre zoorten.
Moer¬ van welke ik ’er vyf a zes, ieder byzon-Zy vallen op verscheide Eilanden alhier
beyen.

der van naad, bezitte. Ook hebbe ikver-
Hairige Ooren, of Naarskens. scheide zoompkens, die wit zyn, en wei-Get.

Deze vallen op de Kust van Hitoe-Hoorns
nig voorkomen.

of Oor- Van deze hebbe twee verscheide zoor-
liezen. Cap. XVI. Plaat XXVI.ten van de gemeene, en buiten de zelve

De getakie Casket, of de Oenam Hoorn.hebbe nog een zoort, die wel de fracyste
Deze vallen in den Ambonschen Inhamen zeldzaamste is, en die ik Peerken’s

en op meerandre Eilanden; dog op Aroenoeme , om dat zy wel wat na een Peer
en Nova Guinea zyn die zeer groot; maargelyken.
de kleene, die wel de fraeiste zyn, voor

Padden.Padde¬ al als zy zich wit van grond, en zwart
Hoorns Deze vallen in den Inham van Amboina van takken vertoonen , vallen in Banda,

en in de Eilanden , de Toekang Besis ge-Kik-Vorschen.noor.
naamd.staarten.

Ik hebbe de groote, en de kleeneKnoddekensSchild-
enNo. 1. Op deze plaat geteekend ,pad

Het Harte-Hoorntje , No 1 geteekend.staarten. de Switzers- Brock genaamd, hebbe, en
Hier van heb ik ’er verscheide, en eenzal die onder de Westersche op zyn plaats

zoo groot, dat ik noit diergelyken wetemelden.
gezien te hebben.No. 2. en 3. De Schilpads-staart of de

Beddetyk, zynde een West-Indische Hoorn. De Venus-Hoorn, met of zonder hair.
van welke ’er een a twee paaren bezitte

De gedroogde, of de roode gebrande Peergelyk op zyn plaats zeggen zal.
Van deze zyn ’er, die rood, die geel.No. 4. 5. en 6. mede-zoorten van dien.

en die graeuw zyn, en veele met Mosch
Cap. XV. Plaat XXV.

er op.
Graeuwe Casketten.De Deze drie zoorten heb ik, en van de

Deze vallen in den Ambonsche Inham,Bezoar¬ laatste drie verscheidene , en nog twee
Hoorn. en voornamelyk op Hoekonalo. andere zoorten op zig zelfs.

Buiten deze gemeene zoort bezit ik Zy vallen ontrent Hative, in den Am-
Drie Appelbloesseme, die zeer zeld- bonschen Inham.

zaam zyn.
De zwarte Brand-Hoorn.

Buikjens.De Ik bezitte niet alleen deze zoort die
kleenc Heb deze, en van dezelve ook zeer

zwart is; maar ook zeer veel andere. tot
gevlekte kleene deze zoort behoorende; en daar onderBezoar¬ Deze zyn er ook geribd, en byna zonder
Hoorn. Appelbloesseme met, en zonder

vlekken, die No. 5. aangewezen werden. Takken, Purper-getakte

Zwarte gladde, zonder Takken.De Beddekens, No. 1. op deze Plaat
Geelagtige, en veel meer andre.aangehaald.De groo-

te Bezoar Van deze heb ik de groote en de klec De gestipte Brandaris.
Hoorn. ne zoort; dog van de groote heb ik nog Dit is een graeuwe Hoorn meteen

zoorten meer, die ik noeme.twee breede lip. Ik heb ’er drie, en vind ze
De groote zeldzame Beddekens.

hier niet gemeld
En de gebandeerde Beddekens.

Het Scorpioentje.No. 2 De gestreepte Beddekens of Be¬
zoars, kenne , dog hebbe die niet, Dit hebbe, zoo witte, als zwarte, en
ook houde dat voor geen Oost-Indische, wel verscheide van ieder, en elk al wat
of Ambonsche Hoorn; dog heb deze zoort byzonder.
by twee a drie Liefhebbers hier te Lan- De Gedroogde Peer.
de, en nog een andre zoort op Batavia,

Van deze zyn twee zoorten.welkersvlammen ingedrukt, of ingekor¬
ven waren, en by de Heer Voet ook een De ongedoornde Bia Siboer, of ’t Schippertje
zeer fraey paar ’er van gezien.
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Eoro-Euro¬

perscheIndische Naamen.peische Indische Naamen.
Naamen.Naamen. De Knol.
De Knol-De Limoen-doorn, of Spinnekop-

De Spin- Hoorn,Van deze heb de gemeene witte, ookDeze vallen in den Inham van Amboina.
nekop. of dede zeldzame Citroen-geele, eenige glad,Van deze bezit ik meer. Knol-Bel

en eenige geribd , van de witte, en Ci-I Paar witte.
troen-geele.I Paar zeldzame zeer kort- ge-

Buiten deze bezit ik meer.doornde.
Een geribde bruine-De dub- Hot Neten-kammetje , of de dubble Spin- Een Appelbloessemagtige.

c Spin- nekop. Een ongemeene en groote geribde,
10p. Dit is zeer zeldzaam. Het valt in den diens weerga ik niet kenne.

Inham van Amboina, by de Pas Baguwala.
Hier van bezit ik een fraey paar, en De zelveHet Kivits-Ey.nog een uitnemende groote, en heb er Naam, enHier af zyn verscheide zoorten, zom-ook welnog een paar van gehad, zynde zoo veel

het Acha-mige zeer licht, andere donker van verwalleen, als vier Liefhebbers, hier ge-
en teekening, ook de Kivits-eyeren met te Bakse.meld, te zamen toen bezaten.

banden , die zeldzaam zyn; dog bezitteDe verdre Hoorns, hier by No. 2. 4.
meer, dan die hier gemeld vinde.en 5. gemeld zyn, West-Indische, of Eu-

Het kleen Spier-wit Kivits-Ey.ropeische, waar van dierhalven hier na
breeder.

Alzoo ’t Cap. XVIT. alleen over eenige Blaaskens. De zelveDekzels van Hoorns handeld , gaan wy Deze vallen op Holalihoe, op ’t Eiland Naam.
over tot het volgende. Oma.

Van deze heb ik de Spier-witte.Cap. XVIII. Plaat. XXVII.
De gebandeerde.De¬ De geplekte Olie-Hoorn.
De Staten-vlaggetjes, die zeer zeld-geplekte Ik heb meer, de groote geribde brui-

sel¬ zaam zyn; en daar van drie groo-
ne zonder vlekken.Hoorn.

te, en een kleene.De spier witte zonder vlekken.
De Too¬En een uitmuntende groote bruine zon-
ver-Slek,der dito, behalven dat ik nog een bruine De Storm-slek, of de Onweers-Hoorn
of Too-

zoort, die ongemeen groot, en in ’t Ca- Ook wel oude Wyven met tanden. veraar.
binet van de Heer van Segwaart nu is,

De Peer-kenne.
Hoorn,

of Spaan-De Dik-lippige Olie-Hoorn.De ge¬ De Vyg, of de Luyt. sche Vy¬
knobbel- Hier van heb ik 'er, die dik, en ook

gen.
de Bel- sie zeer dun zyn; dog buiten die gemee- DeHooin.

ne zoort heb ik ’er nogeen, die zoo fyn, Wervel-
Het Navelken.

Hoorn,als zyde is.De
of Per-Patrys

spectief-De Pairys.
Hoorn,

Slek.ofhet Ki¬
De groo-vits-Ey. De Arcularia Major, of de groote Doos
te Top-De Ajuyn-schil.

De zelve
kens slek. Slak.Naat. Deze zyn ’er, die gestreept, andre

De klee-die ongestreept, en een derde zoort, die De kleene Dooskens-slek.
ne dito.schoon gewaterd, of gemarmerdzyn,

Deen nog een, die ingegroefd is. De Slangetjes.
Bel-Slck.De drie laatste zoorten heb ik ; dog Van deze vind men verscheide zoorten,

an de gemarmerde heb ik ’er eene, dier- als, bruine, witte, gevlamde, en meer
gelyke ik van fraeyheid noit meer ge- andre zoorten, die ik bezitte, behalven
zien heb. nog veel andre, die ik niet bezit; maar

by andre Lief-hebbers gezien heb, hoe¬De Wydmonder, of Rudolphus-Hoorn.De zeve danige die, by de P. en R. hier getee-
By de PVan deze heb ik ’er wel drie a vier by-Naam. kend zyn.
is de Post-zondere zoorten meer, dan hier gemeld Ook behooren nog veel andre Slekken,Hoorn.vinde ; en onder andre zommige, die die hebbe, hier toe.

glad, en ongebandeerd, andre die geban- Zy vallen op Ceram’s Noord-Kust, en
deerd , weer andre die geknobbeld, en ook op de andre Eilanden van Amboina.
ook een zeldzame, die witagtig geban-

Dedeerd is. Ook een paar witte, die van Het Koejen-oog, op deze plaat met Let-
geban-

binnen paars zyn; en nog een groote van deerdeter Q. geteekend , en verkeerd metde
al- Ajuin-die zoort, die zeldzaam is. gebandeerde Ajuyn- Schil vermengd,

schil.zoo
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Indische Naamen.Indische Naamen.Euro-

peische heb ik zeer schoon, en zommige daarzoo die Hoornen in fatzoen zeer veel ver-Naamen.
van weergadeloos, en voor al een van deschillen.
laatste uitne nend groot en fraey , en een

Cap. XIX. Plaat. XXVIII. paar Orangieagtige, die zeer kleen zyn.
De De Aroesche Trompet. Van beide de zoorten heb ik ook groo

Aroese Deze heb nu niet, maar heb die eer- te, en zeer kleene. En daar is een zoort,
Triton,

tyds wel bezeten. hier niet gemeld , die zeer helder- roodof Trom- Zy valt op ’t Eiland Aroe, en op Nove gebandeerd , en hoog-schoon-rood vanpet.
Guinea. druppen is, die il bezit, en die ik zel-Idem.

zaam bevinde te zynDe Trompet, of Triton-Hoorn
Van deze bezit ik 'er verscheiden, die De bastaard-Paus kroon.

in allen deesen volkomen, en uitmuntene
van teekening zyn, en voor aleene, diens De Babilonische Torens.
weergae ik niet kenne; en nog eene, de Behalven de gemeene, bezit ik hier

kleenste die kenne. van meer,
Deze vallen op ’t Eiland Oma, en voor Een lever-verwige en wit-gespikkel¬

al in ’t Dorp van die naam. de, die weergadeloos is.
Een witte.De dub- De geknobbelde Kink-Hoorn, ofden Hector.

Ool hebbe ’er, die zeer kleen, enble Olie- Van deze heb ik ’er drie
koek. zeldzaam zyn.

De rood-geknobbelde Kink Hoorn.De
Van deze heb ik ’er eenige.enkelde De gekartelde kleene Trompet.

Olie-

kock, of De Olic-koek met Rozynen Het Stekelig-Hoornije, of het Distel-
de gebul Deze alle heb ik ; dog heb nog andre Hoorntije.
te dito. zoorten van dien , groote en kleene ge Van deze hebbe ik bruine, en witte

zien, die ik niet heb; dog dit waren geer welke laatste zoort ik meer hebbe, dan
Oostersche hier gemeld werd. En de Heer van Seg-

waart bezit 'er een paar, die ongemeenDe gefronste Olie-koek, agter aan op de
fraey, van binnen geheel en aluitgewerkt,Letter C. en D. gemeld, ken ik niet.
en zyn Ed. Ao. 1723. voor twee wentel-

De bastaara-Purper-Slck.De zelve trappen uit Indien gezonden zyn.
Naam. Deze valt in den Imham van Amboina

De Zee baayen, of Kn ddekens.aan de overzyde van ’t Casteel Victoria.
Van deze heb ik een zoort meer als

Spillen, Spillen, of Snippe-bekken. hier gemeld zie.
of Ta¬ Van deze is 'er nog een groote gladde Tot deze zoort van Zee-baaren behoo-
baks-

geknobbelde ; en ook nog een by zonde- ren mede verscheidene zooyten van ver-
pyken.

groote zoort met ingekorvene ribben scheidene verwen; rood, bruin, Citroen
die ik bevorens gehad heb ; dog die nu geel, Orangie-agtige, enz. die bezitte.
de Heer van Segwaard bezit

De Boeren- Jungen.Ook hebbe ik meer , dan hier gemeld
Heb ’er twee zoorten van, en nogwerd

meer , dan hier gemeld is,De Ternataansche Spil.
De Baravische Boeren Jongen.De zeldzame dunne bruinc kleene Spil.

De kleene geknobbelde dito. Het gehandeerd Trompetje.
Dit is een rosagtige Hoorn, die veel Het kleen zwart gebandeerd Hoorntie

korter, agter zoo lang niet, en ook van
Heb ’er een paar van, en dit is onbe¬

een Snippelbek voorzien is.
kend

Het Vingertje.De stompe Spil.De zelve
Hier van heb 'er verscheidenderley.Naam. Van deze heb meer een geelagtige.

De Gnemon, of het Toventje.De zelve Hairige Dik-lipjens, of Baardmannekens.
Waar van veele zoorten zyn; dog hehNaam. Dit schynd een Venus-Hoorn te zyn.

'er twee uitmuntende zoorten van in leng-De grootste zoort van Rumpbius ken-
te, en in verwene niet.

Een Orangie-roode, witte, en zwart

gebandeerde.De zelve De dubble Paus-kroon.
Naam. Een Citroen-verwige met roode en
DeOran- wit te banden.De Paus-kroon, of de enkele Paus-kroon.
ge-ven , En behalven deze hebbe nog meerDeze beide zoorten, op Ceram, op
of de Bis

De zwarte gladde met geele banden.Caybobo, en Amabey, en elders vallende,schops.
HetMyter.

Furc-
pessche

Naamen.

De zelve
Naatm.
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Indische Naamen.Indische Naamen.

De zwart-gevlekte Naald.Het geployd Torentje.
Het geribd Torentje, of ’t geribd baf-

De graeuw-agiige Naald.
taard-laus-kroontje.

Ook zyn ’er roodagtige met banden
die hebbe.Het gebandeerd Torentje, of de geban

Ik heb ook meer eene , die Citroen-
deerde Gnemon.

geel, zonder vlckken, en gebandeerd is.Van deze laatste zoorte heb ik 'er ver-
scheidenerley, en dierhalven verscheide De rosse Naald met witte Druppels, of
meer , dan hier gemeld staan; als mede

Zout-korls.de verdre met Letter X. en V. getee-
Van deze heb ik ’er vyf.kend , welke laatste een zoort van de

Arcularia Minor, of de kleene Dooskens- De gedoornde Naald.
Hoorn, is.

Van deze heb ik een witte, en een
graeuwe.Het bastaara-Wentel-trapje.

Piekeniers.
De Sjangko. Van deze zyn ’er witte, en bruine vanDit is een Ceylonsche Hoorn, die wel

verwe.gezien heb, en kenne, maar niet bezit. Bezit een paar zeldzame bruine, dog
Ontrent de Peerl-Visschery van Toete-

geloove dat het West-Indische zyncoryn, vangd men zeer veel van deze Sjan-
cos, of Offer-Hoorns, welke de Inlanders
hier, en ook de Bengalers , tot arm- en De Gegranuleerde Naald.
duym-ringen, en de laatste tot het schie-
ten met de boog, gebruiken, en zyn die De syne Naald, of Zeyl-Naald.
schooner, als van het beste Yvoir-

Onder deze Hoorns vind men, naeuw-

lyks om de honderd Jaaren eens, een Ko- Tuytjens.
nings-Hoorn, die van gedaante wel even Heb twee a drie zeldzame, hier onder
eens, als een andre Sjanko ; dog even naast behoorende, meer.
eens als de verkeerde Hoorn is en zich
met een omgedraeide mond vertoond. Gegranuleerde, of gekartelde Tuytjens.
Ook is hy groen van buiten, rood var De Trommel-schroef.binnen, gaande op de grondvoort, waar

Hier van zyn tweederley zoorten; dieop dan alle de andre hem volgen.
beide heb, enkelde en dubble , vallendeDeze Hoorn is by de Jentiven in een
de fraeyste en zeldzaamste op Ceram’sgroote agting, en zoo weerdig geschat.
zuyd-zyde , op Kellemoeri. Ook vallendat zy 'er 7 a 8oo Reyksdaalders voor ge-
er zeer groote op de Eilanden Java, enven; en uit zulken Hoorn wierd de Ko-
Sumatra.ning van Golconda in de vorige tyden

Ik bezit een witte , die zeldzaam is,toen dit nog een Ryk op zig zelven was,
meer.gezalft.

In Neuwhofs tyd droomde een Vif-
Geknobbelde Tuytjens.scher, dat hy een Konings-Sjanko ving,

’t geen hy tegen zyn makker zeide, die, Bruine Tuytjens.
zoo by die vangen mogt, de helft 'er van
voor zig besprak. De ruige Trommel-schroef

Daags ’er aan ging die droomer met Deze valt op Ceram ; dog heb ze nuden anderen uit Visschen, en ving 'er
niet.

een; dog wilde den andren ’er niets van ge-
ven. Hy riep hem wel voor ’t gericht; De Rievier-naald, of Sipot-Hoorn.
dog vrugteloos, alzoo hy geen bewys var

ge-Ik heb een zwarte, en een witte
zyn recht daar toe had. bandeerde.

Hy verkogt den zelven aan de Heer
Nieuwhof voor 170. Ryksdaalders, en een De Ceramsche Bastaard-Marl-priem.
van de Rechters bood hem aanstonds 20.

Deze hebbe nu mede niet.Ryksdaalders winst.

De lichte Moeras-naald, of de KeepPlaat. XXX.Cap. XX.
De Marl-Priem. naald.

Deze heb groot, en zeer kleen. Hebbe meer, dan hier gemeld staan,
Deze werden ook wel uitgedrild, Twee , a drie gladde kleene stompeEn

gebandeerde Naalden.dan Labor Improbus genaamd.
Kuy-III. DEEL. XXX
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Indische Naamen.Indische Naamen.

Een fraeije donkere en AppelbloesKuypers-booren.
sem.Alle de zoorten, hiergemeld, hebik,

Een geel-agtige.te weten, de gemeene graeuwe, gespik-
Een heerlyke gewolkte, en Appel¬kelde, witte, dog ongemeen zyn de ge

bloessemebandeerde, en die net gespikkeld zyn.
Een met een iedele teekening

Tot deze Kuypers-booren behooren
Een kleen zeer fraey geteckend Ho-ook, die meer heb,

rentje.Een zeldzame zoort van Booren, geel
en wit gebandeerd, en hier niet Wolkjens.
gemeld.

Van deze zyn ’er zeer groote, en ookVan deze heb ik 'er drie, en het eene
daar van verscheide zoorten. Ook heeft

schynd wel een Admiraal van deze zoort
men verscheidenerley kleene ; dog de

te zyn.
zeldzaamste zoort zyn,Ook bezitte ik meer, dan hier gemeld

De roode Wolkjens.staat
Die ik een paar meer bezitte, en vanTwee paar rosse geribde wit-gemar¬

welke ik hier niets gemeld vind.
merde groote Kuipers booren-

ge-Een nog grooter rosse gladde, De Eyken-houts- Toot.
spikkelde uitmuntende Kuipers Hebbe deze, en ook die met banden,
boor, mede als een Admiraal te die zeer zeldzaam is , waar van ’er zeven
rekenen, en naast na de Orangie

heb, en ook meer.
Admiraal, hoewel hy langer, en Een geele.
Boor-agtiger is, zweemende. Een rosse.

Cap. XXI. Plaat XXXI. De Olyven-Toot.
De groote gekroonde Bak, of de Tepelbak.De¬

Tepel¬ Hier van heb meer. De Olyven-band-Toot.
bak. Vier uitmuntende bruin-gevlamde

Plaat XXXII.op een geele grond, en ook een
De Vleder-muys.gebandeerde ’er onder.

Van deze zyn ’er verscheide zoorten,De kleene Tepelbak.

Deze vallen op Ceram , en heb ’er van met en zonder banden.

Ik bezit 'er van ongemeene fraeije roo-de groote verscheide zoorten, en van de
de gemarmerde, groote, en kleene; ookkleene mede.

graeuwe , gecle, blaeuwagtige gespik-
Geele Boter-weggen. kelde , zwart-gewolkte, en dierhalvenCecte

Bezitte meer, dan hier gemeld is. zes  zevenderley zoorten meer, dan hierTyger¬
Een witte Boter-weg, met veeleTooten. gemeld staan

zwarte spikkels of stippels, die Van deze bezit ik nog meer.
eygener tot de witte Boter-weg- Een zeldzame lange Vledermuys.
gen kan gebragt werden , dog Een zeldzame gladde.
plaats hem hier, om dat hy wat De Ternataansche geele, en daar van
geel van grond is. twee zoorten, zynde de eene zoort

rosser.De Bia Lilin, of Wasch-keerssen.Men¬
niste- enDeze heb ik ongemeen groot,

Harpen.Tooten. schoon.
Bui-Deze zyn ’er verscheidenerley.

ten de drie gemeene zoorten , hier geDe witte Boter-weggenDe
witten- meld, met en zonder tanden, steeken uit.Die hier kwalyk de Mulycq-Horen ge-
Tygers- De Appelbloezeme.naamd werd.Toot.

De lever-verwige.
Tygers.De De gebandeerde.

Wolk- Van deze bezit ik deze ongemeene Deze zeer zeldzame bezit mede ; en
hoorn. stukken het is vier a vyf Jaaren geleden , dat ik

Een heerlyke donker-blaeuw ge- ook een witte had, die ik noit meer ge
wolkte. zien heb.

Een met een zeer breede witte band
De Ring-hoorn.in ’t midden.

Daar zyn ’er ook met geele banden,Een Cyffer-hoorn, rosagtig, waar op
die hebbe717men ziet staan deze getallen

Van deze gemeene zoort heb ik 'er
877577 en, omgekeerd zynde,

die buiten gemeen wit en zwart, en ookdier-Nog een dito, met een enkel
zeer groot van vlekken zyn; en nog een,gelyk getal.

uit-
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Enro-

Euro¬ Indische Naamen.Indische Naamen. peische
peische Naamen-
Naamen.uitmuntend van witre en zwarter teekening. Aschepoesters.

Asche¬
Daar zyn ’er ook van deze zoort, die ros Van deze zyn velerley zoorten. poesters.

vallen en zeer zeldzaam zyn , welke ik
Idem deSpookjens.meer bezitte, dan hier gemeld vinde, te
zelveVan deze bezit ik 'er ongemeene schoo

weten , twee ongemeene rosse, en nog
naam.ne groote, zeer fraey geteekende, ookeen ongemeene zwarte en witte geban-

daar onder zeldzame, en meer, dan hierdeerde.
gemeld staat,Waar by nog voegen moet een geele

Een paar met Orangieagtige teeke-zoort, die il heb.
ningZy vallen in de Uliassers, en op Hoe¬

Verscheide Spierwitte.
wamohel. Drie witte, hier en daar met een
De gekartelde Ring- hoorn, of de Segryne Orangie vlekje geteekend.
Har ts-hoorn.

De zelveGegranuleerde Kaijens.enVan deze heb ik 'er twee meer ,
naam.Van deze zyn 'er geele gevlekte, ookdeze zoort is onbekend.

zwart gevlekte met spikkels. Heb die
De zelve De Harts-hoorn met banden. beiden.

AAI. Deze iszeldzaam, en ik heb ’er vyf van;
Plaat XXXIII.dog bezit verscheide uitmuntende zoor-

De ge¬Arrakans Garen.ten, by Rumphius niet bekend, en die ik
bandeVan deze zyn ’er met breede, smalleook zeer zelden, en zommige noit meer, Olyver-

zwarte, en ook zonderbanden , die alle
Toot.hebbe gezien, als

menigerley, en fraey bezir; en ook eenDen Admiraal van de Harts-hoorns
paar met een zwarten, en een smallen wit-met banden ; een ongemeen stuk,
ten band.zwart en hier en daar met wit.

Hier van heb er een- De zelveSpellewerks-Kussens.Den Schout-by nacht. Deze is me
naam.

Heb van deze zoort meer,de zwart, en met vlckken; zom-
Een Admiraal.

mige met een netje. Ik heb 'er
Twee ongemeene groote, en zeld-drie paar van, iederbyzonder, en

zamC ;De ongemeene leververwige Schout-
Nog twee andre.

by nacht. Waar van ik 'er een
heb, en noit een andre, dan by De zelveGroene Kaazen.

de Heer Kiggelaar, (nu in handen naam.Van deze zyn ’er verscheidenerley van
van de Heer van Segwaard) en ’en verwen, alle de welke ik heb, en bui

nog een elders, gezien heb. ten die nog verscheide uitmuntende, zyn-
De zwartc Harts-hoorn met banden de een veel grooter, en een byzondre
Dcze is mede zeer zeldzaam, zynde zoort, en

zeer zwart van grond , en donker Een groote groene Kaas met drie
van banden ; daar de gemeene wit stippel-banden.
van grond en fyn-zwart van ban Een dito, met vyf stippel-banden.
den is. Deze noeme ik de Vice-

En twee, met twee banden.
Admiraals van deze zoort, en be- Van de gemeene zoort heb ik ze,
zit 'er zes  zeven van. Gespikkeld,

Pri Gemarmerd,Spelle
De Goude Lakens.

werks- Zwarte ,
Hoorns. En bleeke, of leververwige.Zilver Lakens.
De zelve Van deze zyn verscheidenerley zoor-
naami. De zelveVliegen-scheeten.

ten, die heb, en ook eenige, die niet
naam.Die verscheide, met en zonder ban-bezitte; dog heb meer, dan hier gemeld

den zyn.
werd. Heb ook meer een gekarteld Vliegen-Een Appelbloezeme.

scheetje, en het rood Vliegen-scheetje,
Hoewel hy wat na een Bruinet, of

dat beide zeldzaam is. Ik heb 'er tweeHoender-veder, gelykt.
byzondre paaren van.

De zelve De Segryn Hoorn. De zelveMuggen-scheeten.
aaID. Deze bezit meer, en wel vyf ’er van,

naam.
ieder byzonder van teekening lk heb 'er De zelveVloyen scheeten.
noit een meer gezien. Deze ziet men weinig; hoewel ik ze naam.

ook heb;De zelve Geplekte Katjens. Dog de beste en grootste (die ik nunaam.
nietXXX2
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Euro peischeIndische Naamen.Indische Naamen.

Naamen.gescue

Naamen kleene appelbloezeme. Deniet heb vallen op de Schildpads-Eilanden,
Bruinet-die ten zuiden van Amboina leggen, en
Toot.De Hoender-veder.

deze zyn ongemeen groot. Van deze heb ik verscheide zoorten,
en meer dan de gemeene.Geplekte Boeren Musycquen.

Een groote rosse BruinetTooten.
Een licht-rosse groote dito,De zelve Haazenooten, of graeuwe Monniken.
Een Orangie BruinetDe zoort by D. D. en kenne niet, bynaam.

Rumpbius gemeld. Aanbangzel tot het XXI. Cap
Plaat XXXIV.De gegranuleerde Kuypers-boor.De zelve

De zelveDe Orangie Admiraal, by LetterVan deze zoort van Tootjens heb ernaam.
naaImVan deze plagt 'er maar eene bekendverscheide meer, dan hier gemeld staan, als

te zyn; en nu bezit ik er drie ; dog zyGeribde Tootjens.
verdienen eer de naam van de Appelbloe-Een paar gebandeerde bleeke Appel¬
zeme, dan van de Orangie Admiraal.bloezeme.

Zy vallen op ’t Eiland Bonoa , en opVerscheide rosse Tootjens.
Honimoa.Drie Tootjens met een band.

De zelveEen paar violette Tootjens met een
De Opper-Admiraal, by Letter B. met naam.

witten band.
een syn geel bandje ontrent in ’t midden,Twee paar Tootjens, zeer fraeyge-
tusschen twee breeder, en een smalle agtermarmerd.

Deze heb nu niet; maar heb er eenDrie zeldzame geele Tootjens.
gehadEen zeldzaam bruin Tootje, geribd,

en met witte vlckken. De Admiraal, by Letter C. met drie De zelve
Drie Dadel-Tooten.

of na men dat rekend , twee breede naam.
Twee paar graeuwe Agaate Tootjens.

banden.
Twee zeldzame bruine dito. Deze bezit mede niet.

Den Admiraal, by Letter D. ook, met De zelveDe Agaatjens.De
aAI.drie breede banden.Agate Hier van bezit verscheide fraeve zoor-

Deze heb mede nietTootjen. en meer dan hier gemeld staan.ten
Roode Agaate Tootjens.

De zelveDe West-Indische Admiraal, by Letter E.
Roode gespikkelde Italiaanse Vloert- 22m.anders in Oost-Indien bekend met de

jens ; waar van zeer groote zoor-
naam van

ten zyn. Den Admiraal van Oma.
De Edamze Italiaanse dito

Ik heb 'er twee afgehad, die Ao. 1719.
Een uitmuntend fraey gebandeerd

by Monsr. Teroede voor 92. Gulden ge-en bloed rood, Italiaans Vloertje
kogt zyn, dat, met het opgeld 96.met twee breede banden.
Gulden, en 12. ftuivers beloopt; dogde¬

En een Citroen-geel, met een witte
ze bezit nu de Hr. van Segwaart.

band,
Een blaeuw en zwart uitmuntend De zelveDe Vice-Admiraal, by Letter F.

122m.Tootje. Deze heb mede niet.

gegranuleerde groote Kuypersboor. De zelveDe zelve De De Guinesche Toot, by de Letter G.
Heb van deze vyf verscheide zoorten, aAmnaam. Deze hebbe ook niet; maar dit is ook

dog bezit meer, dan hier gemeld vinde, een West-Indische Hoorn.
De geribde blaeuwagtige gebandeer-

De zelvede Kuypers-boor. De Kroonhoorn, by de Letter H.
naain.Zy vallen op Bonoa , ook op de hoek

De zelve De Rievier-Paus-kroon. van Noessanivel.
naam. Deze heb mede. Hier van zyn vyf a zesderley zoorten,

Het die heb.Cyperze Katjens, of 't Asch-graeuw Boe¬
Cyperze Onder anderen heb meer dan de ge

1o's Boterweggetje.Kat-
meeneTootje. Waar van een paar heb.

En geel-graeuwe Kroon-hoorn.
Een kleene Kroon-hoorn, die zeerDe zelveMidas-Ooren.

zeldzaam, en by na als die is, dienaam. Ik heb ze afgeslepen en onafgeslepen.
men by de Letter I ziet

Van deze hebbe meer.
Van de geel-graeuwe zoort heb ik 'er’t Kleene bruine Midas-Oor.

verscheidenerley , afgeslepene, en nietHet wit kleen Midas-Oor.
afgeslepene, en onder die laatste eenigeDe Heer van Segwaart bezit een paar

met,
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Indische Naamen. Indische Naamen.
perschepeische

Eaameen.Naamen.met, en ook zonder banden. van Citters in Zeeland gekogt zyn.
Van de kleene heb ik ’er drie, en de Zy zyn zeer zeldzaam , en ik weet

wete niet , dat ik die oit by iemand an- niet, dat ik ze meer by andre Lief-heb-
ders gezien hebbe, dan dat de Heer van bers, dan by de Heer Helmolt een, gezien

heb.Segwaart 'er Ao. 1723. ook een paar uit
Indien gekregen heeft. Deze beide zoorten vallen op Cayhobo

De Achaat-Toot, by Letter L. op op Ceram; en ook op Soeli.
deze plaat gemeld, die nu niet hebbe.

Het Bezaantje HetWat die, by de Letter K. geteekend,
Duisje.Van deze heb ik, buiten de gemeeneaangaat , ik kenne den zelve ; ende heb

zoort, meer.hem ; ook is dat geen Oostersche Hoorn.
Een zeer zeldzaam blaeuw, en

De klimymende Leeuwen-Toot, of de Schild- Een fraey gespikkeld bezaantje.
pads-Toot.

HetHet Bultje, of 't Buccheltje.Deze heb mede, ook is dit een West-De zelve kleen
Van deze zyn ’er verscheidenerley,aAIL. Indische Hoorn. Duifje.

met en zonder teekening , Mannekens,
en Wyfkens, die beide heb ; dog hebCap. XXII. XXXV.
meer.

De Bootshaak, het Manneken.De¬ Het wit Buccheltje.
Duivels- Deze zyn’er groot, en kleen. Ik heb-

De zelve
klaeuw. Het opgerold Bezaantje.de laatste zoort, die de zeldzaamste isbe

naam.

Zy vallen in Banda, op Bonoa, Ma¬ Het kleen Bezaantje. Hetnipa, en elders.
kleenDie by N°. 6. en 7. op deze Plaat ken-Heb meer, de kleene Duivels-klaeuw.
Duifje.ne, en twyffel of die hebbe.

De zelve De Boots-haak, het Wyfken. 1Plaat XXXVII.Deze , die wat dunner en fyner zyn,naam.
De Kik-Het Sproetje,

bezit ik mede, hoewel nog het rechte
vorsch.Hier van zyn drie-derley zoorten, die

niet, alzoo ’er twee zoorten van zyn ,
hebbe, en, by gevolg, twee meer, danvan welke de eene met inkervingen zig
die hiergemeld staan ; want daar is een

vertoond.
zoort

Die dik van Lip, en de gemeene is.Het geel Stompien.De zelve

Een, die dun, en van binnen wit is;naam. Daar zyn ook gemarmerde, en hebnog
En nog een zoort, die is nog dunner.een geribde by-zoort.

Buiten deze bezit ik nog meer.
De

De gebulte Krab. Een uitmuntend zeldzaam paar, datgeplekte

van binnen donker-Purper is.Krab.
geele Gebuchelde Krab. Van welke de Heer de Haan tot Am-De zelve De

Deze heb niet.
naam. sterdam ’er ook eenige heeft, zonder dat

De groote Krab, by Letter H getee- ik die anders hier te Lande, hoewel ik 'er
kend, hebbe nu niet; maar hebzegehad, nog een by de Heer van der Stel in Am-

boina gezien heb; en een hier nog by dePlaat XXXVI. Heer Vincent.

Die, by de Letter G. geteekend, heb Het Wyzertje. Het ge-
niet. knobbeldHier van zyn verscheide zoorten. Een

17.ruw , een glad boven op, en een , diehoornije.De zelve De Zonnestraal-Krab, ofhet Duizend-been.
zeer dun is.

naam.
Het laatste heb nu niet.De Podagra, of Scorpioen.De Ik bezit 'er een van de gemeene Wy-Podagra- Van deze heb ’er, buiten de gemeene,

Kreeft. zertjes,weer Dat zeer zeldzaam, en als met eenEen die Orangie van binnen is.
Ster by ’t Wyzertje geteekend is.Een zeldzame witte, zynde wat

Krab-agtig. Het Loehoenees Hoorntje, of de Loehoeze De zelve
De groo- De groote Talan-Hoorn. Canari. Van deze zyn ’er met een zeer naam-
te Lap- Deze heb nu niet. fraeje teekening, en ook zonder de zelve.Hoorn.

De Pur- De Purpre Talan-Hoorn. De Canari.
pre Lap- De zelveDeze is kleener, en van binnen Purper. Ik zie hier maar drie zoorten van by

naam, ofhoorn. Ikheb ’er twee van gehad, die Ae. 1717. de Letters T. V. W Y.; dog ik heb 'erde gebul-
te Canari.door de Heer de Koning, voor de Heer veel meer van; en onder andre,

EenXXX3
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Naamen

De kleene blaeuwe Slange-kop. De zelveEen paar zeer groote; en
Van deze heb ik 'er driederley zoor- Naam.Een paar van binnen zwart.
alste,

Die by Letter V. Eene, met een streep in’t midden.
Eene met een bruine vlck in ’t mid-

den, enDie by Letter W.
Eene zonder iets ’er op-

En dan heb ik buiten de gemeene nogDie by Letter Y.
meerHier van heb meer, een ongemeen ge- De Slange-kop met banden.

marmerd paar, en nog een zoo geteekend
De roode Slange-kop.

De breede gebandeerde Canari. Hoog-Jamboezen.
No 2 De Orangie-vlag genaamd , en ruggen.Van deze zyn ’er witte, en blaeuwe

de verdere No 3 4. 5. zyn West-Indische
die hebbe.

Hoorns, van welke ik die van Ne. 2. 3. Zy vallen in den Inham van Amboina.
en No. g. maar kenne, dog waar van hier
na breeder. Mollen. De zelve

Allerley Canaris vallen in den Inham Deze vallen op Holalihoe, op ’t Eiland Naam-
van Amboina. Oma.

Buiten de hier gemelde heb nogCap. XXIII. Plaat XXXVIII.
De graeuwe met blaeuwe banden.De Klip-Kous, of de Lik-Hoorn.
De rosse met witte bandenHier van zyn Mannekens, en Wyf-
Een uirmuntende graeuwe Mol, ofkens; dog buiten de gemeene bezit meer

de Argus zonder oogen , hier inEen paar Tyger vlekkige, zeer
Hollan1 by niemand  eer , dat ikzeldzaam.
wete, bekend ; dog by de Heer Hel-Fen blaeuwagtige, dito.
molt heb ik een kieene gezien.Een paar zwarte, nog zeldzamer

Een graeuwe Ternataansche, zonder De zelveDe Vleesch-Hoorn.
eenige oogen, als maar ter zyden Naam.Deze is 'er zwaar, en ook licht

Zy vallen op Holalihoe, op ’t EilandCaap de Goede Hope 's Hoorn. ma, gelyk ook de drie volgende Hoorns-paarVan deze bezit ik 'er vyf a ze;

en nog een enkelde, ieder byna wat ver- De Zout-Korl. De zelve
schillende. Hier van bezit ik meer, dan hier ge- Naam

En behalven deze heb ik nog twee a
meld is

drie byzondre zoorten van teekening, en
Een Citroen-geele zeldzame.

gedaante meer
De zelveDeze Horens vallen op Ceram, op de Arabische Letters.
Naam.Stranden van Cayhobo, en daar ontrent. Hier van zyn verscheide zoorten, die

Ik heb by de Heer Helmolt een paar heb.

Purpre Caap-Hoorns, en die noit anders
De zelveKakkerlakken.

gezien. Naam.Van deze heb ik ’er fyne en grove
De Valsche Caap byzonder groote.

Van deze heb ik 'er zeven stuks.
De zelveGraeuwe Maselen.Deze vallen daar mede.
Naam.

ArgusDe
De zelveRoode Maselen.Van deze bezit ik 'er een , die in hel¬
Naam.

derheid van grond, en bruinheid van
De wit.oogen, boven alle, die ik ergens gezier De Bia Salowacco, of de witte Porcellana
te Por-heb, uitmunt, behalven welke ik nog Hier van is een grove zoort met eer
celyn-

zes paar ’er van heb , die zeer goed, en breede dikke lip, en eenfyner zoort, die Hoorn.

waar onder 'er ook met dubble oogen zyn van binnen zoo bruin niet is, en dan nog
Deze vallen op Honimoa, en Noessa- een Spierwitte zoort van binnen en bui-

laoet. ten, die alle bezitte; dog behalven deze
bezit nog meer, dan hier voorkomt,

De groote Slange-kop. Een witte Porcellana, die van bin-
Van deze heb, buiten de gemeene nen Appelbloezem is. Een zeld-

zoort, meer zaam stuk.
Een zeldzame Ternataansche Slange¬

Cap. XXIV. Plaat XXXIX.kop.
De zelveWit-Oog jens.De fyne Slange- kop, als Caret ge-
Naam.

Ster-teekend.
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Naamen. Naamen.De Orangie, of ssabelle Sattyne Rol.
De zelve Sterretiens.

Twee ongemeen fraeje gemarmerde.naam.
En de Heer van Segwaart bezit nogSlangen- De geele Cauri's.

hoofden. een paar graeuwe of geelagtige geban-
De kleene Cauri's.Blaeuwe deerde, die noit meer gezien heb.

Cauri’s. Dito
De gemeene gemarmerde Satiyne Rol. zoort.Casuaris-Eyeren.

Van deze zyn verscheide zoorten, die
DeDe geele gespikkelde Sattyne Rol.hebbe; ook bezit meer generente

Munnik.Een uitmuntende zoort.
Camelotjens.

Canie—
Het Draakenhoofdje. lotjes.

Hier van bezit ik, buiten de gemeene, Blaeuwe Sattyne Rollen, of Blaeuw-drup-Blaeuw-
Een uitmuntend sterk van teekening. pen. druppen.

De zelve
De zelve De Blaeuw-ruggen. Groote Glimmetjes. naarn.
naan.

De zelveIsabelle, of Garneelen.De Kleene Glimmetjes.De zelve
naam.Van deze heb uitmuntende groote.naam.

De Achaatjens. De zelveDe klee- De kleene Argus.
naam.neArgus.

De Slyk-Rol.Een De zelveVan deze, die alle in de Uliassers val-grooter Het Pacuwen-Oog.
naam.

ZOOrt, len , heb nog verscheide andre zoorten,Heb ’er een paar van.
voerende hier niet gemeld.
de zelve

naam.
Cap. XXVI. Plaat XL.

Idem Ryst-Korls, De zelve
zelve Patella's, Lampje's.de

naam, of
naain. Hier van bezitte verscheide zoorten.

ook Klip¬Knopiens.
Het Kleevers.dieVan deze zyn verscheide zoorten

Korlig Maloli's Ooren, of Zee-Ooren.heb. De langeKnopje.
Hier van heb mede verscheide zoorten, Paarle-

Het glad Witte dito. moerte weten,
Knopje.

Schelp.De lange, sGroote,
De zelve Ezelkens. Kleene,De ronde,naaint.

Een paar ongemeene groote, die by
De zelve niemand zoo gezien heb.Peerlkens.
naam. Zy vallen in den Inham van Amboing,
De zelve Boorkens. en elders.AaII.

De zelve
Luyzen. Schild-pads-Luyzen. Schild-aam.

Deze heb niet. pads¬De¬ De Agaate gewolkte Klip-Hoorn, of de Het dekzel by Letter N. kenne, en pokken.Achaate
lichte Arabische Letter, by Letter Q.gewolkte heb het.

Rip¬ Dat by M. en O. heb nu niet.
Hoorn. De gemeene Arabische Letter, by LetterR.
De witte Sots-Die by Letter S, is een West-Indische, De Sots-kap, of Voorbuid.
geplekte kappen.die ken; dog niet heb. Waar van een zeldzaam stuk heb.Achaat

Dit meeste goedje valt al mede in den
Het Melknopje. De witteInham van Amboina, voor al het kleene.

2¬Van deze zeldzame bezit ik ’er een paar
Schelp.Cap. XXV Plaat XXIX.De Ook zyn ’er graeuwe van, die nu

Dadel, of De Porphyr-agtige Saityne Rol, ofCylinder niet heb.
Olyve. Heb nog een meenigte kleene, hier
Dezwar- Zwarte Saityne Rollen. niet gemelde van velerley fatzoen.
te Dadel.

De zelveCap. XXVII. Plaat. XLI.De Olyf-verwige Sattyne, of de gehandeer-
naam,De bonte

Pokken, by Letter A. of Zee-Achaate de Rol.
Tulpen.Dadel.

De ongemarmerde Sattyne Rol. DeOssen-De De Zand-pyp, of de Koedarm.
Prince- Darm.ByNo 4. van deze bezitte ik 'er meer Deze vallen op Amahey, op Ceram.
Begrave- dan hier gemeld zyn.
nis. De violette Sattyne Rol, die van De Boor-worm, by F. en G.

binnen zoo is. Heb die by de Letter G. en H. niet.
Deze
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Indische Naamen.Indische Naamen.

ik Steene Beenen.Olifants-tanden.
No. 1.2.5. en 6. hebbe, dog de andreDeze vallen by de Waynitoe, of by de

niet; zynde de Venus- of Neptunus SchachtCalg-hoek.
een zeldzaam-stuk, waar van ’'er drieDie by Letter K, en L. geloove dat
heb.hebbe. En die by de Letter K. noeme

VERHANDDEING

DER

OUATEETEN,

O F

)CDBLETTEN,
Van de

Schelpen

of Dub- Het Venus-Hartje met Purpre stip-Cap. XXVIII. Plaat XLII.
bietten.

pen.
Het Purper-Hartje, of het stippel¬De JE Nagel-Schelp.

Nagel bloezeme.Van deze bezitte ik verscheide
Dubolet Ik heb deze nu niet, maar hebbe diezoorten, die onderde groote, of Noachs-

beide bezeten, en de zelve zyn, Ao 1717.Schelp (die ontrent ’t Eiland Bonoa val-
den 19 October, in de 26. Lade onderlen ; en ook onder de kleene behooren-
myn goed verkogt.Van de eerste zoorte heb ik 'er twee

Ook zyn ’er Citroen-gecle onder degehad, de eene van vyf-honderd twintig
Liefhebbers; en een zoort met, en zon-en de andre van drie-honderd tagtig pond
der tanden, en een die onder holis; ookzwaar. Daar zyn ’er nog veel grooter
dubblé Hartjes, die nu niet heb.Ook hebbe ik daar van tweederley mid

delbare zoorten gehad, met en zonder Het Quadranije, of de Bastaard-Venus- De zelve
Nagels, vallende beide op ’t Strand van naam.Schelp met hoir.Soeli, by de Pas Baguwala gelegen.

Van de kleene zoort bezit ik er Cap. XXX. Plaat XLII.
De Ja¬Witte Gladde Gapers.

pansche5 beide zeldzaamRoode Een andre witte zoort hier van, op
Dubblet.Citroen-geele Soeli vallende, hebbe; maar deze niet

Ook hebbe meerPlaat XLII.Cap. XXIX.
Een Orangie Soelische Schelp.De zelve Die by Letter B. Noachs-Schelp.

naam. De zelveDeze heb nu niet. Quakers, of Poffers.
naam.De Per- De zoort by de Letter I. weet niet datspectief- Het Lampje, of 't Peerdevoetje.

hebbe.Dubblet
Het Scherfje.De zelve De¬Landschapjens, Perspectiefjes.

naam. Grick-Van deze zoort hebbe meerHet Hertje.
sche AHet waaHet gespikkeld Landschapje;Deze vallen op Porto, en Haria. Dubblet.Venus-

zynZyvan ik 'er drie hebbe¬Hentje. Hier van zyn verscheide zoorten,die
zeldzaam zyn, als zeldzaam.

De

Furo¬
peische

Naamen.
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Naamen. zie ’er hier drie aangehaald; dog bezitDe zelve De Canari-Schelp.
mettDeze is byna onbekend, heb 'er drieNaam.

De groote Orangie bonte Mantel.van. Zy is zwart geribd, wat wit bene-
En daar van drie onderscheide zeerden, en als een breede Amandel. En

zeldzame paaren.nog een grof-geribd. De roode bonte Mantel, zeldzaam.Plaat XLIII.
Heb ’er een paar.

De zelve De Schelp met oogen.
Naam. Vandie zoorte by de Letter C. bezitte

De Letter Schelp.De Strik mede meer.
Dubblet. Van deze bezitte ik ongemeene schoo

De sacht-roode Konings-mantel.
Ikne van verwe, en van teekening. De Orangie gladde Konings-mante
dogvind hier vier zoorten aangehaald ;

met fyne nagelkens, verschillende
bezitte ’er meer, van die zonder nagelkensVyf paar Orangie-geele, zeer zeld- Ook zyn 'er Citroen-geele , die ik ge-

zaam. had heb, dog die Ao. 1717. doorden Hr.
Drie paar gekamelotte,

Auditeur, Johan Bernard de la Fallie, ge-Een paar zwart en wit, dito. kogt zyn.
Vier paar donker zwarte Op Caibobo vallen de roode St. Jacobs
Een weergadeloos wit paar met zwar- Schelpen.

te groote vlekken.
Een enkelde, geteekend met een V. De Rasp.
Drie gespikkelde, Heb meer de rechte Ys-dubblet, dieZeldzame
Twee graeuwe geribde, geen nagels heeft, en hier niet aange-

haald is.De De platte Letter Schelp.Bastaard-
Strik- De Navel-Schelp.
Dabblet. Hier van een rood, en witte, een ge-
De klee- Het kleen gekneed Wafel-yzer. vlekte. Heb meer dan hier gemeld is.
ne Lip- de eersteHier van zyn twee zoorten , De groote Batavische Navel-Schelp.Dubblet.heb by Letter D.

De Bia Coccoeran.
Het groot Wafel-yzer.De Lip-

Mede een zoort van een Raspe ; dogDubblet.
heb die niet.

Een soort De Tygers-tong
van Lip- Deze hebbe niet. Roode Aardbezien.
Dubblet.

De gekartelde Tygers-tong.De zelve eu
Witte Aardbezien.naam. Ik bezit nog twee andre platter Tygers-

die nuDaar zyn ook Citroen-geele ;
tongen meer.

niet heb, en de witte ook niet.
De zelve De Remies, by Letter I. en O.
naam. Het Dubbel-Hartje.De laatste hebbe ; dog de eerste niet,

ook kenne die niet.
De Arke Noachs.

Bia Tenimbar, of de Tenimbarsche SchelpEyken- De Bastaard-Ayk.
Houts¬ Deze misse nu ; dog is niet zeldzaam.
Dubblet. enHier van zyn verscheide zoorten,

vier a vyf zoorten der zelve van Letter I.
Tou Het Xoela's Schelpje.

tot Letter N. aangehaald; dog ik bezittede Bra. Waar van ’er twee zoorten, die hier
meerook aangehaald zyn. De Batavische witte Bastaard-Ark.

De witte Remies Schelp.Degetan De kleene bonte Mantel.
de Venus- Deze kenne ik niet, of ’t moest de ge- HebDit schynd de Wy-tas te zyn.Dubblet. meene en bekende Venus-Dubblet zyn,

'er drie, dog twee byzonder.dat een heel andre Schelp is.

Cap. XXXI. Plaat XLIV. Het zeldzaam geribd Billeken.
De De groote St. Jacobs-Schelp. Dit is by Rumpbius onbekend; heb 'er

groote Heb ’er drie van als ander halve palm vier af, en nog een Appelbloezem paar.St. Jacobs
van een hand.

Schelp.

De bonte Billekens.De bonte Mantel, of St. Jacobs Schelp.
Mantel. Van deze bezitte meer, vier zeldzame,By Letter A. en B.

en nog twee kleene, een geribd, en eenVan deze zyn verscheide zoorten. Ik
groen,III. DEEL. Yyy
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Euro¬ Indische Naamen. peischeIndische Naamen.

peische Naamen.Deze zyn by de Letter A. Plaat XLVINaamen. groen ; en nog een zeldzaam ros met
Cap. XXXIV. Plaat XLV. Goot-fraeije teckening ter zyden.

Dubblet-
ten.Orgel-pypen.Filoozen.De zelve
Eeuwig-Van deze zyn ’er witte, Purpere, ennaam. Endebekken. durendeOrangie. Bezit nu maar de eerste en twee- Waar van by Letter O. en P. nog twee Gapers.

de, en van de eerste zoort zeer groote. zoorten, die ik niet wel kenne.
De zelve

Naam.De zelve Zwarte gebandeerde Filoozen.
De Bia Catsjo.

Naam. Heb 'er twee af. Zy zyn bruin, en De verdere zoorten kenne niet, dan
onbekend. De zelvealleen.

Naam.Cap. XXXII. Plaat XLV.
De Zee-penzeelen.

De Compas-Schelp.De zelve

naam, en Van deze zyn ook bloed-roode, en Cap. XXXV. DePlaat XLVI.
ook de Mossel.leck-Purpre , welke nu niet hebbe. De gemeene Mossel.
Maan-

Zy vallen op Ceram in de bogt van Ca- Waar van verscheide zoorten zyn, en dieDubblet.
wa, in die van Hote, en op Waroe, hier tot Letter E. toe aangehaald werden.

De Ende-
Cap. XXXII. Plaat XLV. De Ende-mossel, by Letter C. Mossel.

De Bacassam-Schelp.De zelve De
De Steen-schede.de groote graeuwe,Vaar van hebbe,Naam. Steen-

De Hairige, Mossel.

De Orangie, Het Vogeltje, Het
De blaeuwe.

gevlerkteVan deze zyn ’er zwarte, en rosse, dieDaar zyn ook roode gemarmerde en Vogeltiebeide bezit.
blaeuwe gemarmerde, dog hebdie nu niet

Cap. XXXVI. Plaat XLVI.De Pur- De Baguwaalze groote Zonnestraal.
De Ham-De Byl-Schelp, of de Holster.pre Zon- Deze vallen op de Pas Baguwala. Dubblet.

ne-straal, Van deze zyn verscheide zoorten, met,Hier van heb meer.
of de en zonder Nagels, witte, graeuwe, Pur-De Bataviscke blaeuwe effene groo-
groote pre, of Paarze.Tour de te Zonnestraal.
Bra. Misse deze meest alle, uitgenome deDe Ambonsche effene dito.
De Peul¬ witte en de Purpre of Paarze ; dog heb
Dubblet, De Mes-Schelp. een ongemeene groote uitheemze.
of het

Poolsch Cap. XXXVII. Plaat XLVII.
nhes¬

De zelvaDe Stok-Oester.De Roo- De Katte Tong.
Naam-

ben-tong.
De Seri-Oester Hetof de

Laurier-Segrein- Waar van twee zoorten.
Blad.Dubblet. De Zonne-straal.

De¬De zelve De Zadel-Schelp.Deze is 'er menigerley. PoosscheNaam. Waar van twec-zoorten.
Zadel.Tongen, of Goude Tongen.De zelve

De Dik-schalige Oester De ge-Naam. Zy vallen op Manipa, ook kleene in
takte Ha-Of deze heb,wetc ik niet, alzoo dieden Inham van Amboina.
nckam.uit de Teckening niet wel kenne, ten zyDeze zyn zeer zeldzaam ; dog heb 'er

het de Rots-dubblet zy, die hebbe; dogverscheide ; hoewel ik een zeer groote
die volgd hier na.nu kwyt ben.

Ook heb nog een zeldzame platte
De Hanekam. De Ha-graeuw-gestreepte Schelp.

Heb hier van een drie dubble, een dub- nekam.

ble, en drie keurlyke enkele.En kenne nog twee witte Tongen,
onder de Dortze Liefhebbers.Roos De Lazaris-klap. De zelveHammekensDubblet-

Van deze zoort bezitte ik een uitmun- Naam.Deze zyn’er groote en kleene, ook wit-ten.
de Orangie; ook witte, en Purpre zeerte, roode, Appelbloezeme, Citroen-geele.
dun gedoornde, en zonder doornen.De Appelbloezeme heb nu niet.

De zelve
Naam. Ronde Hammekens. De Paarlemoer-Schelp, of Zilvere Ta¬De zelve

Naam.felborden.Heb ’er een Appelbloezem schoon, en
Deze vallen op Bonoa, welke ik nu nietDe zelve een bleek paar, meer van.

naam, of heb; maar wel een kleene , en een Ci-
de Boon- Baard-knypers. troen-geele.
Dubblet.

De



OOSTInpisciae SCHELPEN, of DUBBLETTEN. 535
Euro-

Indische Naamen.
peische Indische Naamen.
Naamen.

De Peerlemoer-Schelp valt ook op Aroe, Valkenier gezien, die zedert ge-
Messowal, Bahrein in Persien en Toeteko- komen zyn in handen van den Hr-ryn, op Ceylon. Op alle welke plaatzen Witzen, en de andre is verkogt
ook schoone Peerlen vallen. voor 34. Guld: , alzoo by zeer

by de La-In den Inham van Amboina, licht was.
vallen ooktéri, en ontrent Hoekonalo, Een in Engeland uit het Cabinet van

Peerlkens; dog zeer kleene. de Heer Ovens, zoo van andrever-
De Pool¬ staan hebbe.De Cris.
sche Ha- Een is 'er in 't Cabinet van de Heer
mer, of Deze heb mede. Adr:. van der Stel; dog verkogt opIndische

Batavia.Cris, ook

de Kruis- Een bezit ik ’er mede.
Dubblet. Een onder de Heer Westerveen, Ad-De Winkel-Haak.

De vocaat der Oost- Indische Maat-Dit zeldzaam stuk bezit ik, ook meineVenus-
schappy.

Schacht- t zelve by de Heer van Segwaart gezien Een by de Heer Advocaat, Johan vanDubblet. te hebben.
der Burg in 's Gravenhage.De De Messowalsche Kromme-mossel ; dog be¬ En een kleene (nevens nog een brui-

kromme
ter den Haspel. ne bastaart dito , welke de HeerNoachs

Ack , of Schot heeft bezit de Heer Beudiker.
de Haspel Maar de grootste , die ik oit gezienDe Barn-steen-Oester.
De zelve hcb, hecft de Heer Pieter Wybers, oud-Deze heb niet.
Naam. Schepen tot Batavie, die by na een vin-
De zelveDe Myter. ger lang is ; dog in de zelve is een gat,
Naam. De Schelp by No. I. kenne niet. dat hy gekregen heeft, uit de hand van

een Juffr., die hem bezag, vallende,Plaat XLVIII.
waar door hy zoodanig is geschonden, dat

Orangie Lazarus-klap.De zelve De
er geen middel is om hem te herstellen,

Naam. No. 1. en 2. kenne die, en hebzeoran-
om welke reden ik deze niet mede onder

gie, en ook witte fraeje met Appelbloe- de Wenteltrappen, die bekend zyn, op-zem, op Rotsjes, en op een Lobbetjes- telle. Anders zou ik deze boven alle de
Hoorn.

andre ; (waar van ik 'er zeven gezien heb-
be, dat weynig Lieden gebeurd is) stellen.No. 3. de Rots-Dubblet.De zelve

Oos heeft de Heer la Faille, (zoo meine)Deze hebbe, en ook een stuk , datNaam.

als ook de Heer Jacob Elias Schot, een Baf-zonder weerga van fraeyheid , en van
taard zoort, dieros, maar heel zeldzaam,grootre, is
en by geen Liefhebber zoo bekend is.De Venus-Schelp met hair N. 4.

Van de andre Hoornen op deze PlaatHeb ’er verscheide van.
by de Letters B. C. D. E. aangehaald,

No. 5.De gerimpelde oude- Wyfs- Schelp, kenne ik ’er geen eene.
Deze kenne ik niet. Die van Letter F. geloove lk te hebben,

zynde de omgewonde Hoorn genaamd.De No. 7 8. Groote Bonte Mantels.
De gevoornde Plek-Hoorn.Coraal. Deze kenne; dog heb die niet. Deze hebbe zeer keurlyk, en ettelykeDubblet.

No. 9. Gelykt wel een Carthageenze; paaren, groot, en kleen, ’er van. Ookdog No. 1I. kenne niet; en No. 6. of de
bezitte ik van dezelve

geribde Venus-Dubblet kenne zeer wel; Een zoort, met vlekken.
dog weet niet, dat ik die oit volkomen, Een dito zonder vlckken.dat zy sloot, gezien hebbe. Ik heb er Die by H. I. K. zynde,
twec a drie van, die niet sluiten. De gebandeerde Achaat-Hoorn ;

deze hebbe.Plaat XLIX.
De Oliekoek-Hoorn.Buiten-gemeene Hoorns nog,
De gebandeerde knobbel-Hoorn.De Wentel-trap.

Deze kenne ik wel, dog de eerste hebVan deze zyn ’er in de Weereld bekend.
ik niet; zoo geloove; maar de tweede ge-Een by den Groot Hertog van Tos-
loove dat bezitte.canen

Die by de Letter L. is de Morgen-Twee by de Heer Auditeur de la
star, waar van bevorens al gehandeld is;Faillie.
en welke bezit van verscheide couleuren,Een by de Heer Pancras , Burger-
en fatzoenen.meester in zyn Ed: Leven tot Am-

De Fransche Hoorn, by Letter M.
stordam,

Deze noemen wy de Cameel-Hoorn,Twee heb ik 'er by de Heer Wouter
vanYyY 2

Euro¬
pessche
Naamen.
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Euro¬ pen ruim honderd zoorten, ook schyndIndiscke Naamen.peische

de Heer Rumphius (volgens ’t gene wyNaamen.van welke ik 'er twee a drie hebbe¬ Lib. II. Cap. XXIX. lezen) ’er maar 360
By alle welke Zee-Hoornkens ik nog zoorten gehad te hebben; dat hier mede

voegen moet, als daar mede toebehoo niet veel verschillen zal , alzoo 'er hier
rende. vele na zyn dood bygevoegd zyn. By

navorsching nu, bevinde ik dat honderd-De zelve De Zee- Appel.
tagtig zoorten van Hoornkens, en twee en

naam. Hier van heb ik wel twintig-derley
dertig Schelpen, meer bezitte, en hebzoorten, en daar onder ’er een gehad, zoc
bevorens drie honderd zoorten van Hoorns

groot als een Tafelbord; dog misse die nu en Schelpen meer, dan de Heer Rumpbius
alle , alzoo zy, onder andre goederen,

gehad. Hoewel ik nu veel zoorten, en
mede aangehaald zyn. zelfs ’er een groote menigte heb, die vee-Deze komt Lib. I. Cap. XXVIII voor

le Liefhebbers niet bezitten, mis ik eg-in de Rariteyt-kamer van de Hr. Rumpbius.
ter nog deze navolgende, Zee-Hoorens.

De De Tulband.
Turkze Van deze zyn ’er twee zoorten, eene De Zonne-Horen-
Tulband met eenige opstaande banden tusschen de

De Zee-Ton.knobbels, en eenige zonder banden. Ik mis

die nu beiden ook , door’t zelve ongeval
De Aroeze Trompet.Het Doods-Hoofd.De zelve

Hier van heb ik 'er een paar. En zyNaam Het Rievier-Paus-Kroontje. Dit hebon-komen by de Heer Rumphius, Lib. I. Cap.
langs bekomen.XXIX. voor

Den Opper-Admiraal.De kleene Zee-Ster.De zelve
Naam. Men heeft ook zeer groote. Ik heb

Den Admiraal.
een kleene

De zelve Zee-koekjens, of Pannekoeken. Sen Vicc-Admiraal.
naam. Deze heb nu niet.

Den West-Indische of den Admiraal van Oma.Zee-NetjensDe zelve
Van deze heb ik ’er een-naam. De gebulte Krabbe.
Daar ziet men nu wel de voornaamste

De groote Ambonsche Lap-Hoorn.Hoornkens, die in Amboina, en elders om

de Oost, vallen, zoo, volgens het geene de De geele Aardbey.
Heer Rumpbius daar van aangeteekend
heeft, en van zynen neerstigen vermeer

De Purpere dito Lap-Hoorn.
deraar daar nog uit andere Cabinetten by-
gevoegd is, als ook uit een groote me- De Appelbloezeme Zee-appel.
nigte van nog andere zoorten, die ik uit

Amboina mede gebragt hebbe, en nog in Groote Bagyne Drollen.
myn Cabinetje bezitte; maar men moet
niet oordeelen, dat ik het nu alles, dat 'er Zeer groote gebandeerde en geribde Olie-
van de Oostersche zoorten by deze en gene Hoorns, met vlckken.
Liefhebbers zoude mogen berusten, by-

Zeer groote rosse geribde Olie-Hoorns,een gezameld hebbe: want het is zeker
zonder vlckken.dat den eene dikwils 't eene , den andren

’t andre stuk, dat by geen ander nog be¬
Getakte Knollen.kend is, bezit. Weshalven men, om

een volmaakt Werk hier van op te stel-
Jokjens.len, een nette lyst van alles , dat alle de

byzondere Liefhebbers bezitten, en dat De West-Indische Paus-kroon, of Ceramze
met aanteekening van de byzondre plaat witte dito.
zen , daar deze of gene Hoornen vallen ,
noodig had; maar hieraanzouveel moey- De Ceramze getakte Marl-Priem.
te zyn; die my, mogt ik het weten, niet
verveelen zou ten dienste van alle Lief- De geknobbelde groote Spil.
hebbers te ondergaan.

De geribde groote dito.By doorlooping van het Werk van de
Heer Rumphius, en de Oostersche Hoorn- De Moorsche Tulbanden met pooten.
kens, en Schelpen, daar uit hier aange
haald, bevind ik een getal van ruim drie Graeuwe ros-gebandeerde Dadels.
honderd Zee-Hoornkens, en van de Schel¬

Zeer groote Bruinetten. Zeer

Hoomen

beverens

ook by

my Eeze-
ten.



OOsT-InDische SCHELPEN, of DUBBLETTEN. 537
Zeer groote Zout-korls. Alle deze Hoornen, en Schelpen, en

nog veel meer zoorten, heb ik te vorenGroote Goude Tongen. bezeten , en onder andere een Doeken-
Huyfje, of RoemabGorita zoo groot, alsZeer groote bonte Knobbel-Hoorns.
ik noit by eenig Lief hebber gezien heb¬
be, die alle in een groot Cabinet geweestEen zeldzame gespikkelde Lap-Hoorn.
zyn , dat ik by myn eerste komste uit
Indien mede gebragt , en toen aan eenSchelpen.
groot Heer weg vereerd heb, op hopeDe Citroen-geele St. Jacobs-Schelp.
van daar door een van myne Zwagers met
een goed Ampt na Indien te helpen, datDe bleek-roode, Compas-Schelp.
my wel beloofd was; maar daar niets op

De St. Jacobs-Schelp met doornen, Pur- volgde; en dat my, om de zeldzaamheid
per-verwig. der stukken, die daar by waren, nader-

hand zeer berouwde.
De Bloed-roode, dito.

In dit Cabinet zyn veel groote Doeke-
Huyfjes, en uitmuntende andere stukkenDe St. Jacobs-Schelp metdoornen, spier-
geweest, als verscheide Jok-jens, bloed¬wit.
roode, bleek-roode, en gemeene dog

Het Hertje met roode stippels. zeer groote Compas-Schelpen, heerlyke
Nagel- Dubbletten, en meer andre fraejeDe spier witte St. Jacobs-Schelp.
Hoorns en Schelpen, die ik noit daar na
meer heb konnen krygen, en tot het ver-Het dubbel-Hertje.
zamelen van welke dikwils het geheel le-

Het Appelbloezem, dito. ven van een Mensch niet genoeg is. Ik
leve nogtans in die hope, dat ik metterDe Kris. Deze heb onlangs bekomen.
tyd nog wel deze en gene fraeje stukken

De Soelize bruine Schelp. by myn Oostersch goed krygen zal.
Ondertusschen vind ik in deze Lief-

De stompe Nagel-Schelp. hebbery het fraeyste, dat, hoeveel men er
ook van bezit men egter noit alles heeft, enDe Neptunus-Schacht. Heb ’er drie on-
dat men zomtyds by de kleenste Lieflangs gekregen.
hebbers ongemeene stukken vind, die

Orangie Filoozen. zelf in de grootste Cabinetten, ja by geen
een ander Liefhebber, voorkomen; zoo

De Steenschede. dat ook de allerminste iets heeft , waar
mede hy zig kittelen, en zynen iever,Veel Holsters.
hoe kleen anders, om dat gy nog weinig

Appelbloezeme Hammekens. bezit, opbeuren , en zig tot het verder
navorschen van deze zeldzaamheden aan-Zadel-Schelpen.
zetten kan; maar het zal tyd werden,
dat wy ook van de andre uitlandsche Zee-De groote Paarlemoer-Schelp.
zeldzaamheden, die wy bezitten, ietsDe lange dito.
zeggen.

aGe,
Tenecr

46.

VER-Yyy 3

Wat de
Liefheb-

bers tot
dere

Liefheb-

bery aan-

spoord.



Uyt-

landsche

Zee Ho-

renkens

Waar zy

al val en.

VERHANDELING DER538

VERMTPLEEANO

DER

WETMLLCE

EN

LORCRLROCIE,

LEEMORENRENO.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

O)vITtlandsche Zee-Horenkens. Waar zy al vallen. Zoo in West-Indien, als in
U Europa. West-Indische, of Furopeische Schelpen. Van de Zee Boomen, enzi

Zee-Bloemen. Versteende dingen. By wie men meer Uytlandse Horens afgebeeld
zien kan. Oudheid van deze Liefhebbery. Naamen der oude Liefhebbers. En der La-
tere. Horens, in Jonston afgebeeld. Bonannus Werk.

A dat wy van de Oustersche Onder de West-lrdische zullen wy de 799;n
Zee- Horenkens, en Schelpen; Kaapze en Zuidlandsche, om dat wy 'er West-In-
zoo uitvoerig, als wy het daar weynig van hebben, mede rekenen. dien.
noodig oordeelden , gehan- In Eur opa vallen mede zeer fracie Hoor-
deld, en aangewezen heb nen , en onder de Europeische geven wy

ben, welke wy daar van niet, en nu nog de voorrang aan die, dewelke in de Mid-
bezitten (alzoo wy die alle , van welke dellandsche-Zee vallen.
wy het tegendeel niet ter nederstellen, In Engeland, als mede op verscheide Als in
hebben, zal het niet ongerymd zyn Europa.Eylanden in West-Indien , en plaatzen in3
dat wy nu ook cens aanhaalen, wat voor Africa, onder de Engelschen behoorende,
zoorten wy van de West-Indische, en Eu vind men mede zeer zeldzame Hloyen-
ropeische onder ons hebben. kens, waar by men dan eindelyk dere en

Hoe schoone Hoornen en Schelpen Am geene zoorten, in de Golf van Vrankryk,
boina, en andre gewesten in Oost-Indien, in de Bacy van Cadix , in de Straat Da-
ook geven, moeten wy echter bekenner vids, en in Groenland zelf vallende, wel
dat 'er mede zeer schoone in West-Indien, voegen mag; dog nu alle die zoorten zoo
en voor al op ’t Eiland Curacao, (van net te onderscheiden, of dat ik ieders by-
waar ik wonderlyke schoone Appelbloe¬ zonder Vaderland aanwyzen zoude, is
zeme en Citroen-geele stukken van een my onmogelyk , alzoo ik dat van veele
sterke verwe, en fraeje teekening, gezien niet weet ; maar van welke het my be-
hebbe) in Arguin, en in meer andre plaat kend is, zal ik het aanhaalen.
zen vallen.

Kaap-
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De Soldaat.

Kaapze Hoorns. Van deze heb ik 'er vier , dog eenen
Aan Raap de goede Hope hebik Ao. 1705 zeer grooten, heerlyk gepaarlemoerd.

Het is een schoone Hoorn, die in zynten Huize van de Heer Elzevier, tweede
Perzoon aldaar, een Doeken-Huyfje zoo eigen couleur glad, en zwart en wit getee-
groot, als my noit voorgekomen is, ge- kend is, gelykende wel na een groote

Nassauwer, of Petola-Hoorn.
zienHet was vecl meer als eene, of wey-

De Knol-Hoorn.nig minder als twee Hout-voeten lang,
Deze valt op het Doggerzand , is geel-en van agteren was de rug, die anders pas

agtig, en ook wel wit, zynde ’t binneneen vinger breed is , wel drie vingeren
lyf als een Knol; doch voor met een lan-breed.
ge tuyt , agter mede met lange gieren,Men had die daar aan Strand gevon-
en knobbels uitloopende.den , en daar was een zeer groot gat in

geslagen De West-Indische Trompet.De Heer Elzevier had ze van een an-
Deze is van teekening als de Oost-Indi-der, dien ze toebehoorde, laaten haalen

sche; dog korter in een gedrongen. Ikom die aan my te toonen, zonder dat il
heb ’er een van, en de Heer Voet heeft

verder wete, waar die vervaren is.
een zeldzame, die Appelbloezem is.

De Kaapze Alikruyk
De West-Indische gemeene Tepelbak.Ik heb ’er twee van.

Deze is byna als de Ambonsche, op de
Plaat No. XXXI. Letter A ; dog watDe Kaapze witte Slek
ronder, de eene geel-agtig, en de andreDit zyn de eenige, die van deze Kufi
bruiner van verw, en een weynig andersbezitte.
van Tepel, zonder doorns, of kroon ’erIk heb ’er zeven van deze zoort.
agter aan. Ook zommige zonder Tepel.

Op de Stranden van het Zuydland val- Zy valt op Curacao, en ik heb er een
len ongemeene fraeje Hoorns, waar van paar van.
er zeker Liefhebber in Zeeland veel

De lange ongemeene graeuwe West-Indischebezit; doo ik bezit 'er drie van te weten,
Tepelbak.Het Zuidlands Trompetje.

Deze is veel smaller en langwerpig,Het is wit van grond, zy zyn met
met een Tepeltje, dog zonder kroon.zwarte vlammen, en fraey getcekend ;

Ik heb ’er ook een paar van. Zy val-Ik zal nu de West-Indische en Europei-
len mede op Curacao.sche zoorten, maar zoodanig, als die in

Van deze zyn nog andre zoorten, en
myne Laden voorkomen, opnoemen.

zelf zeer fraeje gevlamde.
De ongetakte Krul-Hoorn, of de Spaansch.

De Fransche Bel-Hoorn, of de St. Malo-Hoorn, een zoort van Schild-
sche Hoornpads-staarien

Dit is een fraeje dikke Hoorn, wit vanDit is een Hoorn als een Krul-Hoorn
grond, met breede rosse vlekken, zyndevan fatzoen, zonder krullen of takken,
als een korte in een gedrongen Triton,met zwarte en witte banden. Deze val-
of Trompet. Zy vallen in de Bogt vanlen in de Baey van Cadix. Ik heb 'erver
Vrankryk. Ik heb ’er een paar kleene ;scheidene van.

en nog een ander veel kleener van.
Arguinze Krul-Hoorns; zonder Takken,

Den Admiraal der West-Indische geele Bo-of Krullen.

terweggen.Van deze zyn ’er verscheidene zoorten,
Dit is een geele Hoorn, als de Harts-

van verscheidene verwen, met, en zon-
Hoorn van fatzoen ; dog de eene is agder banden , waar van ik 'er verscheide
ter plat, en d’andre met een tuitje, bei-nerley, en ook met Orangie banden ,
de met veel stippel-banden.graeuwe , witte, enz: bezitte.

Ik bezit 'er twee af, ieder wat byzon-
De zwarte Moor met banden. der. Waar zy vallen, weet ik niet.

Van deze zoort, vallende op Curagao,

heb ik 'er verscheidenerley gebandeerde, De groote gedoornde , of kort-getakte Lap-
met enkele , en dubblé banden , en een Hoorn, van de Heer Voet, als een
met een witte breede band ; ook een West-Indische my vereerd.
graeuwe.

De graeuwe geknobbelde Lap-Hoorn.De Bastaard- Guineesche Toot
Hier van heb ik 'er een paar witte, enVan deze, mede op Curacao vallende,

een geele. Hy valt maar half zoo groot.heb ik 'er veele, groote, en ook fraeje. als de
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als de Ambonsche Lap-Hoorn. Waar zy
vaslen, weet ik niet. Agter aan zal nog
een groote gedoornde zoort volgen.

De Verkens-bek.
Dit is een zeldzaam stuk. Heb ’er maar

twee van.

De West-Indische Argus.
Deze is dunner, ook donkerder van

grond, en witter van oogen, als de Oost-
Indische.

Ik heb ’erdrie van, die volkomen zyn,

en twee afgessepene ; dog een die onge-
meen fraey, zeer helder van grond en by-
zonder wit en groot van vlckken is.

De kleene roode getakte Lap-Hoorn.

Van deze heb ik 'er twee paar zeer fraeje.
Zy zyn kleen, niet boven een kleene

hand groot, en zeer glad op’t lyf. Ook
heb ik 'er 2 a 3 paar kleene van.

De West-Indische Rudilphus, of Wyd-
monder.

Hy is van binnen wyder op, en plat-
ter als de Oost-Indische, ook is hy aan de
eene zyde wat flaeuw Orangie ; dog van
buiten vol zwarte en witte ribben, en
na agteren wat geknobbeld. Ik heb er
drie van.

De geele getakte Lap-Hoorn.
Van deze heb ik ’er een, a twee.

De witte slompe Zwitzers-broek.
Van deze heb ik er een paar, en het

schynd my toe de zelve te zyn , die in
Rumpbius Rariteit-kamer aangehaald staat
in de Plaat No. XXIV. Num. I.

Ook heb twee zeer groote dito, met
langer doorns, als de kleene, en nog cen

lever-verwige kleener.

De West-Indische geribde Casket.
Van deze bezit ik er twee.
Zy zyn maar een vuist groot, zommi¬

ge rood, zommige bruin met witte vlek-
ken. Ik heb ze beiden ; dog de eene is
ongemeen fraey.

In de Rariteit-kamer van de Heer Rum-
phius , is zy aangehaald op de Plaat No.
XXIII. by No. 3. en die van No. 2. ken-
ne ik wel; dog heb die niet.

De Bedde-Tyk.
Hier van zyn veelerley zoorten, met

en zonder takken. Van de eerste heb 'er
cen, en van de laatste zoort drie, de fraey
ste van deze zoort, bezit de Heer van
Segwaart, en de Heer de Koning; im-
mers ik heb ’er noit beter gezien.

De getakte Snippel-bek.
Van deze heb ik 'er twee, zynde de

zelve , die in de Rariteit-kamer, op de
Plaat N°. 4. voorkomt.

ELING DER

De West- Indische gekrobbelde Storm-hoed-
Van deze bezit ik een weergadeloos

paar, zeer helder van grond, en vol hel-
dre bruine knobbels,

De gedoornde Snippel-bck.
Van deze, op de zelve Plaat No-

XXVI. N. 5. gemeld, bezit ik een groo¬
te, en ettelyke andre.

De West-Indische Boere- Jongen.
Deze is korter in een gedrongen als de

Oost-Indische, en licht-ros van verwe.
Heb een zeldzame met een witte smalle

and byna boven aan.

De vleugel-Hoorn, of Kemphaan.
Van deze zyn er verscheidenerley; dog

heb ’er drie van, die lever-verwig zyn. Ik
heb’er gezien; die uitmuntend, heerlyk,
en van een sterke Appelbloezeme verw
waren, die wy ook op zyn plaats melden
zullen. Agter aan volgd onder de zeldza-
me nog een ongemeen paar.

De West-Inde sche Brandaris.

Van deze hebeen bruine, en twee graeu-

we, de eene mooy groot.

De West-Indische leververwige Brandaris,
met veel zwarte banden; een schoon

stuk.

Ik bezit 'er een ongemeen stuk van.

De West-Indische gemarmerde Toot.
Dit is een zoort van Tooten, zom-

tyds gemarmerd, zomtyds met spikkels,
en ook met groote vlekken. Ik heb er
yf verscheidene van.

De West-Indische Kroon-Hoorn.
Heb ’er vier van. Hy is ros vanverw

en wit.

Daar zyn ook geele en Orangie-agtige;
dog by andre Liefhebbers.

De zeldzame korie gedoornde Snippelbek.
Heb er drie van

Het gekarteld Curacaos Tuytje
Heb ’er twee paar van.

De rosse-plaite Zee- Appel.
Bezit 'er een paar van.

De Arguinze ongebandeerde Lip-Hoorn.
Heb verscheide van de zelve.

De Arguinze gehandeerde Lip-Hoorn.
Deze is veel kleener dan de vorige, en

vat anders van fatzoen. Ik heb er ette-

yke van.

Het k'een gespikkeld Arguins Hoornije.
Heb van deze ’er mede eenige.

Het kleen Arguins Lip-Hoornken.
Van deze heb ik ’er ook eenige.

Het



West-IND: en EUROP;
Het Curacap s rood. Meyrtje.

Dit valt wat grooter, en wat bruiner,
als t recht roode Meyrtje, waar van me-
de een paar bezit.

Het Appelbloezem Dadel, of Sipmans-
Tootje.

Hier van heb ik 'er twee.

De gladde Spil met tanden; by Bonan-
nus, in de sIi. Classis, No. 121. te zien.

Hier van bezit ik ’er een paar, en weet
er nog maar twee paar van. Het een ,

met nog een grooter zoort, heeft de
Heer Francois Kiggelaar, in sGravenhage
bezeten (dog is nu in ’t Cabinet van de
Heer van Segwaart) en’t ander is op de
verkooping van de Heer Luder verkogt.

De Purpura vallende in Cadix; my ver-
eerd door de Heer Voet.

Kinderkens in de Luuren.

Van deze heb ik ’er een paar, my door

de Heer Kiggelaar geschonken.

De kleene Moorsche Tulband.
Dit is een moye zoort van Alikruiken,

of Siekken, die rood, wit, en ook schoon

rood en wit gemarmerd zyn. Ik heb er
vyf van.

De kleene Moorsche Tempel.

Ik heb ’er vier van, en zy zyn blaeuw-

agtig; dog de huid is ’er afgetrolken.
Anders zyn zy bruin.

Het zeldzaam Midas-Oor.

Van binnen aan de zoom Appezbloes-
Ik heb ’er twce a drie.sem.

Het verkeerd geel Hoorntje.
Daar zyn ’er ook, die groen zyn.

Een ander vreemdgeribd Hoorenije, graeuw-
agtig byna als een Bastaard-Purper¬

Hoorntjc.

Ik heb ’er een van.

Het West-Indisch kleen Storm-hoedje,
tVan fatzoen verschild dit niet van

Oost- Indisch kleen Storm-hoedje ; dog 't
heeft, in de plaats van een fyn gebreid
netje, grove ribben, die een spierwitten
grond uitmaken, en waar op geele vlck-
ken zyn. Ik heb ’er drie, en ’t een is
zeer kleen, en niet grooter, als ’t uiter-
ste lid van myn middelste vinger; dog de
2 andre zyn nog wel eens zoo groot, en
zeer fraey.

De Orangie Kuypers-boor.
Ik heb ’er een paar van.

De geele Kuypers-boor.
Ik heb ’er ook een paar van.

III. DeeL.
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De Spier witte Kuypers-boor.

Ik bezit 'er een paar van, en ik heb
die noit by iemand anders , dan by de
Heer van Segwaart, de Hr Voet, en nog hy
een Liefhebber, een paar of twee gezien.

De Citroen-geele Doyer.
Ik Heb ’er twee van de zelve.

De Orangie Doyer.
Ik heb 'er ook twee van.

De Gemarmelde Doyer.

Ik heb 'er ook twee van.

Bonte Doyers.
Ik heb ’er ettelyke van, en zy vallen

op Curacao.

De zeldzame Tol.
Ik heb ’er drie van.

Het groot Buykje.
Een zoort van gevlckte Bezoars, van

welke ik 'er twee hebbe.

Het geel Beddeken.
Hier van heb ik ’er een paar, van de Heer

Groen tot Amsterdam, gekregen, gelykende
zeer wel na de Horen, die men by Rum-

phius Tab: XLIX. by de Letter C. vind.

De kleene Wydmonder.

Ik heb ’er drie paar van.

De blaeuwe Rnol-Hoorn.
Heb erDeze valt op onze Stranden.

eenige van.

De geele Doyer
Deze vallen ook op onze Stranden. Ik

heb ’er ook eenige van.

De blaeuwe Doyer.
Heb ’er mede eenige, en zy vallen ook

op Schevelingen.

De Hollandsche Slek.

Van deze heb ik 'er velerley zoorten,
en van een fraeje teekening.

De vreemde Boeren-Jongen, uit de Baey
van Cadix.

Deze is kleen, als een kleene Boere-

Jongen van gedaante;
Ik heb ’er drie byzondre paaren van.

De Karakal.
Deze valt tot Ceulen, en heb ’er eeni-

ge van; maar daar vallen schoone bruine
de Middellandze- Zee, die van onder

1n

Appelbloessem zyn
De Heer la Faillie in den Hage heeft

er verscheide van, ook heeft 'er de Heer

van Segwaart een.

Het
LLu
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Het Katwyks gebandeerd Tolletje. zoo meine, vier zoorten van heeft) ver-

Dit is een zoort van een dik zeer fraey eerde my ’t ander; dog 't zeldzaamste van
zwart Orangie, en wit gebandeerd Tuit- allen bezit de Heer Vervel, Apotheker al-
je, of Tolletje. Ik heb 'er twee van hier.
En ’t eene is my vereerd door een vriend,
die ’t zelf op ’t Strand van Katwyk ge- De groene gebandeerde Slek.
vonden heeft. Het is by Bonannus in zyn Van deze bezit ik'er een paar die my
III. Claffis, N°. 66. te zien. de Heer Schynvoet vereerd heeft. Zy 1s

vanDe Heer Kiggelaar, (die ’er meer ongemeen fraey , en ik heb die by nie-
totbezat, gelyk ook de Heer de Koning mand meer, dan by dien Heer, en by den

Dordrecht, die ’er alleen verscheide, en, Heer van Segwaart, gezien.

&am
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E Appelbloezeme Zee-Straal, of paar heb. Men noemdze ook wel Ysland-
ze Mosselen; dog de Heer Voet bezit nogde groote Tour de Bra.
een andre, de Hitlandze Mossel genaamd,Deze , en de volgende heeft4
een heerlyk stuk.my de Heer Albertus Sela, tot

Amsterdam, vereerd. De Hollandsche Mossel.
Van deze heb verscheidene fraeije, enDe Adama's Dubblet.

fraey-geslepene ettelyke paaren.Dit is een schoonc roode Schelp, (als

een Pofferken) die op Del Mina in Afri- De kleene Noord-Kaapze Mossel.
ca, en opCuragao, valt.

Van fatzoen byna als onze, donker vanDe Heer Seba, en de Heer Segveld in
verwe ; maar veel breeder. Ik heb 'er'’s Gravenlage, als ook de Heer van Seg-

waart, bezitten ’er eenige van, en ik heb mede een paar van.
’er nu ook cen paar roode van, en een De Hollandsche Slyk-Mossel.
schoone van een Gredelyn verwe, wat na

Deze is bleek groen, plat-agtig, en't Appelbloezem trekckende , die my
breed ; hebbe ’er eenige van.veel geld kost, en die ook zeer zeldzaam is.

Ook is ’er nog een grooter zoort van
een ander fatzoen, en verw.De Fransche Quaker.

Dit is een bruine, en kleene Schelp. De Schevelingze Mossel, of Braad-pan.
Ik heb ’er een paar van, dat my van de

Deze is zwaar, dog smal. Ik heb 'erHeer de Koning vereerd is.
eenige van, en drie gepaarlemoerde, en
een diergelyke, van Franefoort gekomen;De Violette groote Noord-Kaapze Mossel.
maar byna de helft grooter, als de gemeene.Een ongemeen fraey stuk, waar van een

DeZ22 2
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De Heer Voet heeft ze my ver-groot.De St. Jacobs Schelp, uit de Straat

eerd.Davids.

Dit is een fraeje geribde roode Schelp,
Het blaeuw Quakertje.waar van ik een groote door gunst van de

Dit is kleen.
Heer Voet, en nog twee andre mede uit

Ikheb ’er maar een van, ’t geen my doorzyne hand gekomen , bezit. De kleene
de Heer Kiggelaar vereerd is.zyn van deze de mooyste; dog de groot-

ste heeft de Heer Schynvoet.
Het bruin Poffertje.

Hier van heb ik ’er een paar.De West-Indische Konings-Mantel.
Een zeer fraey paar bleek-Purpre Mos¬Deze verschild weynig van de Oost-

sels.Indiscke; alsdat zy wat lichter van verw is
Dus bezit ik van de West-Indische, of

Ik heb ’er drie van.
Europeische Hoorns maar vyf en zegtig, en

De groote Groenlandze Quaker. byvan de Scheipen elf, een kleen getal,
’t geene andre Liefhebbers bezitten.Deze is graeuw, geribd, en redelyk

VERHANDELING

DER

LEE BOOEN3

LLLDLCETEN

En ’t geen daar verder toe behoord.

— Ot de Kraam der Zee- Hoornkens, die ongemeen groot zyn, en een van de
behooren mede de Zee- Boomen. zelve is zoo groot, als een Thee-tafel, ge-
Zee-Bloemen, en diergelyke an- weest, toen ik die eerst kreeg; dog door

dere zeldzaamheden , die de Zee al mede ’t vervoeren nu en dan heeft hy zeer veel

voortbrengd. Endaarom ver wonderd het geleden.
my zeer , dat de Heer Rumpbius in zyn

De groote zwarte Akarbabar, ofZee-BoomRariteit- kamer niet zoo uitvoerig daar
met takken.van, als wel van de Zee-Hoornkens, spreekt,

Hier van heb ik twee kleene, en bezitaangezien hy een schoone Zee-thuin had,
takken van de groote, zynde fraeje ver-op de welke ik in myn jonge Jaaren, na
cierde- Rottings, en een ’er van heb il-dat pas in Amboina gekomen was , een
in Indien voor myn Rotting gebruikt.Gedicht gemaakt heb.
Het is een Coraalagtige stoffe, hoewelIk zal dan maar kortelyk noemen, wat
het ten deelen ook Hout is, dat met dervoor Zee-Boomen ik nu nog bezitte, die
tyd Coraal, of Steen werd.ik uit Amboina medegebragt hebbe,ofte

die hier, mynes wetens, vallen.
De kleene breede zwarte Zee-Boom.De groote breede zwarte, ongetakte Zee-
Van deze zoort hebik ’ervier, en daarBoomen.

van twee met Steene Zee-bloemen.
Deze vertoond zich als een zeer groo- Ook vertoone van die zoort een nette
Waejer, met alle zyn Leden aan een. afteekening by de LetterAA; inde Plaat
Hier van bezit ik 'er vier zeer fraeje No. 5I gemerkt, gelyk men die van de

Meer-
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Meermin, en eenige andre Zee-Dieren, in Het recht Stroom-touw-
de Plaat No. 52. ziet ; dog noit zag ik Hier van heb 'er twee aan een Steen.
hier een zeldzamer van, dan by de Heer

De Spek-steene Akarbabdr.van Segwaart.
Deze heb nu niet; maar heb ’er ver-Hier is nog een zoort, die op Steen

scheide van gezien , hier in Amboina ge-agtige Bergen ontrent de Zee-kant, en
vallen, die ’er even eens, als de witte Spek-aldus op ’t Land, en niet inZee, groeid,
steen uit zagen, en die half Appelbloes-werdende daarom de Berg-Acarbahâr ge-
sem, en half wit, waren, en een, dat tennaamd; dog kenne dat niet, als uit ver-
deelen nog zwart, en een, daar honderdhaal der Inlanders.
Ryksdaalders voor geboden was.

De graeuw-agtige, of Ascb-verwige Zee- Kleene Zee-Boomkens op Klipkens, met zeerBoom.

witte Zee-Bloemen er op.Van deze hebik ’er een, meteen Moer
Hier van heb ik ’er vier; en nog eenNagel van Steen, en nog een lang ge-

zeldzame Bloem op een Klipje.wasch 'er by. En van deze zoort nog een
met een kleen Appelbloezem Zee-Boomp- In Amboina vallen wat voor by de Galg-
je, en nog een ander gewasch daar by

hock ook veel Zee-Bloemen, anders genaamd.
De Zee- Amaranthus, of de Zee-Bloem.De Koper-agtige Zee-Boom.
Ik heb ’er van deze verscheide zeerEieb ’er twee van, even eens vanverw,

schoone, zoo op een Steen, als buiten deals Koper, of Meraal, en een met een
zelve, groote, en kleene ; en ook welHanekam ’er in.
andre Steenen met de zelve, zoo als zyHier onder schynd de Goude Acarba-
eerst beginnen.har te behooren, waar vanhier na breeder

Ik vertoone die Amaranthus, by de
De zwarte Bafia Zee-Waejer. Letters C. C. in de Plaat No. 5I.

Van deze heb ik 'er nu geen. Deze
Kraal-Boomkens op Steenen.zyn zeer dicht, dik, en egter doorzig-

Van deze bezit ik 'er zes fraeje, en ver-tig, gelykende wel een rouw- Wayer.
toone ’t fatzoen van zoo een Boomken
by Letter D: D: in de Plaat No. 51.De roode Zee-Boom.

Hier van heb ik 'er een; maardaar valt Zee-Kool.
een gladder en beter Coraalagtige zoort

Van deze heb ik twee jonge Kooltjens.in de Middelandsche- Zee, en ook in 't
roode Meyr. Zee-Handschoenen.

Die ik zeer fraey gehad hebbe, hoe¬De witte Acarbabar, of Zee-Boom.
wel ’er nog iets van bezit.

Deze is wit geribd, bestaande uit klee-
ne takken het voorste van een pink dik, Een Steene zeldzame Harten Hoorn.
en ook dikker, met verscheide zwarte Dit wecrgadeloos stuk bezit ik, en heb
banden aan ieder Tak. het noit meer gezien. Onder is de Steen

Van deze zoorte heb nu geen eene of hy van Koper was, en boven is de
Boom; maar heb ’er nog een groot dik Hoorn zelf uit fyne doornkens bestaande,
stuk van, en ook een stuk van de gladde die nogtans breede talken, als was het de
wittc Acarbabâr , alzoo het beide in de Hoorn van een groot Hert, maken.
Geneeskunde gebruikt werd.

Neptunus-Muts.Ik vertoor deze Boom, by de Letters
Van deze heb een groote schoone welA. A: A: in dePlaat. No. 51.

eer gehad.Daar is nog een dunne zoort van graeuw
Acarbahar, als of ’t roode Ryskens wa- De West-Indische Zee-Boom.
ren; dog kenne die niet, gelyk mede die

Deze is geel en Purper. Heb 'er ver-zoort, die wel na Heide gelykt ; dog wel
scheide kleene van , van welke zommigede Goude Acarbahar, en moet zeggen, dat
alleen opzigzelve, andere by andre Boom-die zeer fraey gehad hebbe, even eens als
kens, of Steene gewasschen, en ook ee-een Goude Rosmaryn Tak , die wel een
nige als een Fontange op Schelpen, ge-voet lang, en twee duimen breed was.
groeid zyn.

Het gedraeid Storm-touw. Deze zyn onder de vorige reeds geteld.
Hier van heb ik 'er een , dat fraey is, De Zee-Calappus- Noot, of de Calappaop zyn Klipje.

Malaiva.Ook geve een afteekening van dit Tali
Waar van ik 'er een bezitte, diens af-Aros , zoo als’t in zyne bogten zig ver-

teekening, by de Letters E: E: vertoone,toond, by de Letter B: B:in de Plaat NO.51.
in de Plaat No. 52.
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Den Amianthus.Deze is een heerlyk tegen-gift, en voor

Een groene wol-agtige Steen, zeereene Noot is op Macasser wel goO Ryksd.
zeldzaam , en van welke de ouden hetbetaald.
onverbrandbaar Linnen maakten.HebEn Keyzer Rudolf de tweede bood te
er zeer weinig van.vergeefs 3ooo Guld voor eene Noot, die

toen onder de Erfgenamen van de Wol- Behalven de hier aangehaalde West-
ferts ( Nazaaten van Wolfert Hermanszen, Indische of Europeische Zee- Hoornkens
een Hollands Zee-voogd , die Don Andre-

Schelpen, en andre zeldzaamheden derHurtado de Mendosa voor Bantam A°.
Zee, bezitten de Liefhebbers hedens-1602. zoo kloekmoedig geslagen, en deze
daags in hunne Cabinetten een veel groo-

Noot van een Pangerang tot een geschenk
ter getal, die ’t my onmogelyk is, omvan dankbaarheid bekomen had) maar al-
alle op te noemen , behalven dat 'er veel

leen berustende, en de eenigste, die toen
van in de Werken van Philippus Bonan-

in Europa bekend was
nus, Lister, en meer andre, van welkeZy valt in de Maldivas, en ook elders
wy nader spreeken zullen , zeer wel ge-Daar is nog een kleener zoort van Zee-
tcekend konnen werden gezien.Calappus-Noot, ontrent als een Kastanie

Zommige Menschen zyn zeer verwon-
van groote; dog kenne die niet. derd, hoe men zoo dwaas zyn, of wat

men ’er aangenaams in vinden mag, omSteene ronde Makronnen
er zyn tyd mede door te brengenVan deze heb ik 'er twee a drie. Zy

Wy zullen hier op niet anders ant-zyn wit, en vol fyne groeven.
woorden , dan met het belend Latynsch

Steene Padde-stoelen, of de Fungus Marinus Spreck-woord, lgnoti nulla Cupido, dat is
Saxeus. dat men geen liefde, voor’t geen men niet

Hier af heb ’er nog een. kend, heeft. Heeft God, die groote en
wyze Konstenaar, zich willen bezig hou-

Rood Strand-Coraal. den met deze kleinigheden te scheppen,
Dit zyn geen Boomen; maar stukken men moet niet meinen , dat het dwaas-

vol pypkens ; die op Larike ontrent het heid is zich daar in te verlustigen: want
Zuiker-broodje, een groote spitze Klip, men heeft immers zoo veel stof van ver-
vallen , en die men met het recht glad Co wondering over die kleine, als over de
raal niet vermengen moet. grootste dingen.

Het moet ook zulken slegten LiefZee-Bafta.
hebbery niet zyn , waar mede zoo veelVan welke nu niets bezit; alzoo alles
wyze en groote Mannen in de Wereld

’er van weg vereerd hebbe.
al van ouds her, hun tyd versleten heb-
ben.Zee-Netjes.

De Grieksche Dichter Homerus spreektWaar van ’er nog een hebbe.
in zyn Odyss: van het Hol of de Rots van

Suikre Kollen. de Godin Calypso, met Zee-Hoornkens op-
Ik heb ’er groote, en ook kleene. gecierd. Dierhalven zyn zy dan toen al
De kleene vallen in Amboina; dog waar bekend, en van opmerking geweest.

de groote vallen, weet ik niet. Atbenaeus, en vooral Aristoteles, IElia-

nus, Suidas , de groote Cicero, de ver-Zee-Nagelen.
maarde Navorscher van alles, wat de Na-Van deze heb ik 'er verscheide fraeije
ture zeldzaams gaf, Plinius , Horatius,bezeten ; dog hebbe ’er nog maar eenige Strabo, Ennius, en meer andere onder de

van, en ook een Steene MoerNagel. ouden , hebben zich daar mede niet al-
leen opgehouden; maar zommigen heb-Men ziet nu en dan ook versteende din-
ben al zeer uitvoerig, hoewel andre 'ergen. Ik bezit daar van.
maar stuks-wyze over geschreven, onder

Het wandelend Huis. welke Aristoteles, en Plinius, uitmunten,
Deze Hoorn vind ik by Rumphius niet. niet tegenstaande hun Schryven by de

en ondertusschen is het een zeldzaam stuk netter Werken van Rumpljus, en Bonan-
Hy heeft een geheel Steenen-huis op zyr nus, niet kan vergeleken werden.
lyf, dat hy overal mede voerd. Ovidius zegt in het 2de Bock, en de

Ik heb ’er twee van I van zyn Minnedigten, zullende op Zee
gaanVersteend Hout.

Nec Medius tenues conchas, pictosve la-Waar van een stuk bezit.
pillos.

Twee aan een versteende Zilver-Monden. Pontus habet bibulilittoris illa mora est.
Welke ik hebbe.

Dat is; Na onze Vertalinge.
In’t
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ZEE-BOOMEN, ZEE-BLOEMEN, enz. 147
Carolus Clusius , Bellonius , Rondeletius,In ’t midden van de Zee ziet men
Conradus Gesnerus, Aldrovandus, Bochar-geen dunne Horens,
tus , Franciscus Pyrard, Robbertus Con¬Geen Pikkelen, nog van de fraeje
stantinus, Alcasuina, en Nicolaus Nirep-Keijen Torens.
sicus ; Alle welke over de Hoornen enMen heeft die maar alleen aan het be¬
Schelpen, en zommige maar over dekabbeld Strand.
Reukwerken, van hare dekzels gemaakt,
geschreven hebben; de voornaamste wa-Dus ziet men dat deze Dichter al me-
ren Gesnerus, en Aldrovandus, hoewel diede van de Hoorns kennis moet gehad
dat mede maar stuks-wyze gedaan hebben.hebben ; dog had hy de Gorita, of het

In de voorleden Eeuw hebben hier overDoeken-huyfje, (een Hoorn, van welke
ook geschreven Fabius Collonna diensde Menschen de Zeyl-konst leerden) ge-
Werk Ao. 1616. te Romen is gedrukt; dogkend , zou hy dit niet gezegt heb-
de Hoorns, door hem in Prent vertoond,ben, alzoo die Hoorn zyne Corinna in 't
zyn weinig in getal, en niet veel byzon-midden van de Zee zeer licht had konnen
zonders. Men moet dit echter, na dieontmoeten , behalven dat veel andre
tyd, als een van de beste pryzen.Hoorns alleen midden in de diepte der

Ao. 1660. (of wat eer) kwam ’t WerkZee gevangen, en met Bobbers, of Visch-
van Jonston uit, waar in mede over eeni-Fuiken , op drie a vier honderd vadem
ge, dog maar gemeenc Hoorns wordge-diepte opgehaald werden.
handeld.Hy spreekt ook elders van Schelpen

Ik vind by hem agt Plaaten, zeer netdie hy op ’t Land had zien leggen, en
deze en geene Hoorns afbeeldende.van Ankers, op de toppen der Bergen ge-

Op de eerste Tab. X. gemerkt, vinde devonden.
Nautilus, en zyn Visch, ofte den Polypus-Ook zegt Cicero in zyn Brieven van den
de Purpura , de gedoornde en de onge-Redenaar, en Valerius Maximus, lib. 8.
doornde, ’t Buccinum, of de Kinkhoorn,cap8. Dat Publius. Scipio AEmilianus, de
zynde in gedaante, gelyk ook zyn Strom-Numantiner, met zyn goede Vriend, C.
bus, een zoort van Trompetten, de MurexLelius, een Roomsch Raatsheer, gewoon
Aculeatus, of de gedoornde Purper- dogwas ontrent de Steden Cajela, en Lauren-
cigentlyk een zoort van een kleene Lap-tum , aan Strand te gaan, om Schelpen,
Hoorn, en dan een geribde Olie-Hoorn.en Navelen te zoeken.

Op Tab. XI. komen nog vier byzondreSuetonius cap. 46 en Sextus Aurelius
zoorten van Murices, verscheide Turbi-Victor, teekenen aan, dat den Keizer C.
nes, of kleene Hoornkens met veel gierenCaligula zyn Krygsmagt op den Oever on-
en daar onder al fraeije) eenige Trocht,trent de niiddelste mond van den Phyn in

of Tollen (onder welke zyn groote Tolslag-ordre gesteld hebbende, de Soldaa-
met fraeije knobbeltjes in zeven reyenten belaste, in plaats van te vegten, Schel-
voorzien is) en die groot en kleen, ookpen, en Kinkhorens in hunne Boezemen,
eenige Slekken, ofWervel-Hoorns, of Per-en Helmetten, te verzamelen, keurende
pectiven, en ettelyke Alikruiken, ofzoor-dien Krygsbuit van de groote Zee weer-
ten van Doyers , dog de fraeyste van alledig, om die op ’t Roomsch Capitolium,
de Hoorns op dat blad is zyn groote Tur-en in ’s Keizers Hof, tot een zonderling
bo, zynde een lange Hoorn met veel gie-Cicraad op te sluiten.
ren agter, als een dunne Trompet, voorWat Aristoteles, en Plinius, over ver-
aan dik, en meteen wyden en scherpen bek;scheide van deze Zee-Hoornkens geschre-
onder welke Hoorns hy ook twee lang-ven hebben, konnen de nieuwsgerige in
werpige Schelpen van weinig belanghunne Werken nazien. Gelyk de eerste
mengd.op ’t verzoek van Alezander de Groot

Tab. XII. komen voor verscheide Co-zyn Historie der Dieren, (die met het Rey-
chleæ, of Slekken, mitsgaders drie a vierzen , en navorschen van alles zoo veel
zeldzame Hoorns, die ik niet kenneSchatten aan dien Vorst gekost heeft
zommige byna als de Moorsche Tempel,ondernam , alzoo is ’t zeker, dat wy door
andre als de Sattyne Rollen, of Dadels ,beider dood veel van dat Werk in zyne
die hy al mede , zeer verward, Slekkenvolmaaktheid verloren hebben. Plinius
noemd, waar by hy ook eenige Zee-Ap-heeft over de 160. zoorten opgeteld; maar
pels, en iets meer, tot die zoort behoo-de zelve vry verward beschreven, hoewel

rende, voegd.hy van verscheidene Hoorns in’t gemein
De eerste Hoorn op dat blad , die hyzeer fraeije dingen ter nedergesteld.

zyn geribde of geployde en genavelde SlekDe later tyd heeft geen minder Lief-
hebbers gegeven; noemd, is de fraeyste; dog kenne die niet.

Tab. XIII. vertoond ons mede eenigeOnder deze tellen wy Galenus, Avicen¬
Zee-Appels, en Schelpen, als de Paarle-na , (eigentlyk Aboe il Sina genaamd)

moer-Schelp, tot zeven aagt stukstoe, dieDioscorides, Mutianus , Jacobus Bontius,
niet

Hoorns
in Jon-

ston afge¬

beeld.
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nig Hoorns ’er onder, en onder de zelveniet kenne, meest ronde, als de Quakers,
geen stukken van naam.van gedaante, zommige geschubd, andre

Dus spreekt men ook met lof van Joh.genageld, en eenige geribd, als ook twec
Woodwaard, P. Boccone, N. Steno, Jac.lange, en een Holser of groote Ham-
Grandins, en Morton.Dubblet.

Veel heerlyker en uitvoeriger is hetTab. XIV. Doet ons zien eenige Cha Bonan-
Werk van den Jezuit Philippus Ronannus, nusWerk.me , of Gapers, Oesters, slechte Lazarus-
Recreatio Meniis &amp; Oculi, of verlusti-klappen, en vier a vyf zoorten van kleene
ging des verstands, en der oogen , voorSt. Jacobs Schelpen, onder welke 'er twee
de naeuwkeurige Navorschers van dea drie fraey geteckend, en geribd zyn.
Schaal-Dieren. Dit is Ao 1684. te Ro-Tab. XV. Vertoond ons eenige Mosse-
men gedrukt vol keurlyke Plaaten, enlen, Quakers, Zee-Pokken, Navels, en
met een zeer nette beschryving van zyneOrgel-pypen.
Hoornkens en Schelpen, in 't Laryn, enTab. XV. Leverd uit verscheide zoor-
in’t Italiaaasch, voorzien. Het beste Werkten van Holsters, of Ham-Dubbletten, tot
dat tot dezen tyd toe gemaakt was.agt stuks toe , en vyf  zes Patellae, of

Hy geeft ons een nette en korte schetsKlip-Klevers, anders ook wel Lampies ge-
van zyn Werk, waar by men zien kan,naamd.

waar over hy al spreekt. Hy verdecldTeb. XVI. Vervolgd nog met drie Pa-
het in vier Deelen.tellæ , waar onder die van Cyprus fraey,

In het eerste toond hy, dat deze Lief-en dik geribd, en ook een ongeribd is
Men heeft daar op ook van het Zee-Oor hebbery der Zee-Hoornkens zoo slegt,

en Kinderlyk niet is, als zomnige 2igof de Maloli-Ooren , twee zoorten, als

verbeelden; maar dat zy zeer veel nutrig-mede eenige Forcellana’s, of Klip-Hoorns,
heden uitleverd.en Cauri s; dog de beste is de Concha Per¬

In het tweede Deel beschryft hy desica, zynde een dikke Dadel; maar deze,
en de Porcellana’s, noemd hy zeer kwalyk naamen, gedaanten, de verwen ofte cou-

leuren der Hoorns, mitsgaders de plaat-Conchas, dat Mosselen, of Dubbletten zyn.
Hy vertoond hier ook cenige Slaaget zen, waar zy vallen; dog veel beter had

hy gedaan, indien hy, (gelyk in ’t Werkjes-Hoornen, die versteend zyn.
van de Heer Rumpbius geschied is) zyneEn daar hebt gy alles, dat ons Jonston

van deze geringe zoorten , nog zeer ver- Plaaten by een zeker getal Hoornkens
die hy beschreef, vervolgens verdeeld, enward, vertoond.
er die zoo bygevoegd had.Ao. 1665. Schreef Rochefort in zyne

Historie der Antilles, ook over agtathien In het derde Deel steld hy ontrent veer-

tig fraeije zaaken tot de Hoornkens be-Hoornen; dog van weinig belang.
Ao 1685. en 1686. (of wat eer aange- hoorende , voor, en lost de zwarighe-

zien Bongnnus al van hem weet te spree- den , die zig daar ontrent opdoen, op;
ken) heeft Martinus Lister, een Engels- toonende onder andre, dat de Pcerlen in de

man, zyne Historia Conchyliorum uitgege¬ Peerl-Schelp, niet van den dauw, als de
ven , een zeer fraey Werk; dog maar in Kinderen der zelve, gelyk Plinius met

Plaat, zonder eenige beschryving, (zoo vecle geloofde, maar door een natuurlyk
verre ik die gezien heb, en bezit) dan gebrek, en een ziekte, die Visch eigen,
alleen met byvoeging der plaatzen, waar voort komen.

zy vallen. Hy vertoond daar in een ge- In het vierde Deel geeft hy ons een

tal van duizend agt en negentig Hoornen zeer fraeije, en nette afbeelding, van vyf
of Schelpen, dat zeer veel is. honderd zes en twintig Hoorns, of Schel-

Jacobus Petiver, een Londens Apothe ven, (waar onder ’er egtei verscheide van
ker, of Drogist, en Lid van het Konink- onder en van boven vertoond werden, en
lyke Gezelschap aldaar, heeft Ae 1702 dus dubbeld voorkomen,) die hy in 't
mede een Werk laten uitgaan , dat hy tweede Deel beschreven had
Gazophylacium Nature, of Schatkamer des Hy verdeeltze in Hoorns, of een-Scha-
Nature, noemd, waar in verscheide Hoorns, lige, en in Schelpen, ofte twee-Schali-

enz. zeer fraey gesneden vertoond wer- ge , die anders om dat zy dubbeld zyn
den; maar mede zonder beschryving ; zeer wel Dubbletten genaamd werden.
hoewel met aanwyzing, van waar hy die Hy verroond de zelve in drie Classen,

bekomen heeft, en na myn gedagten vry of ordres, in welkers eerste men twintig
wat verward, en zonder eenige ordre, zoorten een-Schalige, of Hoorns, ont-

aangezien dien Heer Planten, Visschen, moet.

Capellen, Hoorns, Penningen, Gesteen- In de twee Classis ziet men honderd
ten, enz. alles onder een vertoond. Ool Schelpen, en in de derde vierhonderd zes
heeft hy (immers zoo verre de bladen aan- Hoorns, onder welke 'er veel, die wy
gaat, dieik gezien heb, alzoo die van Tab reeds beschreven hebben, maar ook zeer
XX tot Tab. LI., ontbraken) zeer wei veele komen , die niet kenne, en ook

veele,
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veele, die by geen Liefhebbers ontmoet No.

hebbe ; dog heb egter ook eenige der 15 Dit een andre zoort van Konings-Man-
zelve by dezen en geenen gezien. tels, met drie banden.

Om dat nu deze neerstige Man wel ’t 16 Dit is een Roos-verwige met vier wit-
best en uitvoerigst over deze stof gehan- te overlangze banden.

17 Eendeld heeft, en om dat zyn Werk zeer Fersiaansche Mossel, lang en plat
weinig te bekomen is, zal ik hier ook aan de eene kant uitloopende.

18 De¬een korte schets van de zoorten, over Coraal- Dubblet met knobbels 'er
welke hy spreekt, en die hy ons in Plaat op, vallende in de Ageische Zee,
vertoond, volgens hare Num snlassen. by Carien ; zynde een zoort van

Nagel-Schelp, dog van gedaante als
de Cartageensche byna.De I. Classis,

19 Een Castanie-bruine Mossel, die niet
No. kenne.

(Is de Paredo- of de Paaylemoer- 20 Eer1 Oester of witte slegte Lazarus-klap,
Hoorn, by ons bekend.2 met dunne doorns.

21 Andre diergelyke dog van andrever-
224 wen, als rood, en wit gemengd.Zyn verscheide Patelle, Lampjes,
23 Holsters, of Ham-Dubbletten, metof Klip-Kleevers.6 24 doorns.

7 25Een langagtig Peerdevoetje, of wel een
8 langwerpige Negel-Schelp, vallen-6 De grove en syne Olifants-Jand.
9 de in de Golf van Vrankryk.
10

26 Eens Is de groote ronde Paarlemoer- Schelp, andre van de zelve zoort.
27 EenII of 't Malolis- Oor, 't Zee-Oor,1 Steen, waar aan de Pokken groe-

die hy onder en boven vertoond. en.

2812 De Sots-Kap.

13 Het Docken-huysje ; dog kleen. 29  Eenige Mosselen.
14 (Eenige Balani, Zee- Druyten, of 30

15 Zee-Pokken. 31 Dit is een Hoorn, die by de Dubblet-
16 Het Doods-Hoofd. ten niet t'huisbehoord; zynde als
17 De Moorze Tulband met pennen , het een Papedo- of Paarlemoer-Hoorn,

Wyfje. wit van verw, in Italien vallende.
18 Dito zonder pennen, en de rechte, of (Kleene Navel- Hoornkens , bruin33

't Manneken. of zwartagtig van verw vallen-34
19 Een andre Zee- Appel. de in de Middelandsche Zee.
20 Eenige Steene Wormen, of Slangetjes Langwerpige Schelpen, als de Ba-35

waar van hy drie a vier zoorten 36 ssam-Schelp, zommige getraliet,
vertoond, en ook nog een zoort of genet, ook geel, en ook rood

38van Pokken. van verw, kenne die niet, zy
vallen in Portugal.

39 De Zee-Noot, zynde een geribd Pof-De II. Classis.
fertje, vallende in de Jonische Zee.

No. c40 Mosselen, die niet kenne, dog byna
1I De Peerl-Schelp. 41 als onze Schevelingze.

Eengelyken eenige Zee-Vrugtjens aan2 DII 42 gemeene kleene Bacassam-Schelp
een steeltje, met eenige Doyers van Ambon.
er aan. 43 HetTernataans Letter-Schelpje, of on-

35 Groore St Jacobs Schelpen, of Bon¬ ze kleene Tour de Bra.
te-Mantels. In deOrcades vallende.45 44 Een ander kleen geribd Schelpie, als

een Navel- Schelp.f Andre zoorten van dien, waar onder
6 45 Eenandre zoort van dito.ook Konings-Mantels Wy-Tes-7 46 Een kleen Letter-Schelpie, byna alsschen, en een groote No. 8. val-5

N. 43.lende op de Kust van Vrankryk,
4y Eenbekende Ambonsche blaeuwe Ba-

rood, en ook geel van verw.
10 cassum- Schelp, met witte stree-
II Deze geel met zwarte stippen. pen.
12 Deze een Wy-Tasch. 48 Een zoort van Poffers, of een Chama
13 Andre zeer fraeije zoorten van dien, Levis van Rondeletius.

met zwarte banden , en roode 49 Een geel Hartje zonde, tanden.
stippels. 50 Ook een kleen Kwakertje.

14 Deze met witte ribben en zwarte 51
stippels, en met roode geele 'er «Kwakers, die niet kenne.52
tusschen 53III. DEEL. Aaa 32De
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No.
No.

( Stompe Nagel- Schelpen met breede8354 De Ruigs ydel-geribde Kwaker van
ribben.84Rondeletius.
Kwaker net witte en bruine bree-85 Een55 Een diergelyke, wat dicht-geribd.
de banden , vallende in de Eaey56 Een Chama, of Gaper, een zoort van
van Cadix.platte Nagel-Schelpen, vallende in
zoort van kleene gebandeerde,S6 EenMiddelandsche Zee.
hoog- of dik - geribde vagel-57 De Orgel-pyp.
Schelpies, met eenige tandjes ter58 Het Vogelije.
zyden , en tot over de helst ge-59 Een andre gladde Gaper , de Chama
bandeert van voren af, na agterGlycemerydes genaamd.

toe60 :Een zoort van Landschapjens, of de 87Fen Dubblet, die ik niet ken.Grickze ADubblet, voor aan geG
Ossen-hert, een zoort van groote88 Eentand. Yder byzonder van tee
Hartjes zonder tanden; dog tuykening
onbekend.diergelyke van een Goud-verw,62 Eer
Dubblet, byna als een fyne Car-89 Eermet een witte Ster vlek agter aan,
tageenze.en voor aan fyn van banden.

gelykt een dik-geribde bonte- Max-o0 DiiDubblet, die gebandeerd, op ’t63 Een
tel, zonder Ooren.lyf met tandjes is, donker-geel

Dit zyn mede byzondre zoorten van91van verw van gedaante als een
bonte-Mantels , dieagteraan rond,in degroote Konings: Mantel , 92

8
zommige met twee andre metBaey van Cadix vallende. 93
meer banden , en zommige difsFraey gebandeerde Kwakers, geree- 9464
van ribben, zyn.kend als Loos-dubbletten, met65

p; ls een Cartageensche met nagelkens.bruine en geele banden66

96 Dit is een zeidzame Schelpuit de Boge67 I Kleene Strik-dubbletten, of Letter-
van Vrankryk , of te MayzeilleSchelpen. Deze vallen op de Stran-68

vallende , hebbende veel revenden van Napels. De eene heeft
met korte nagels tot halver zegtwee banden, met tenten ’er tus-
toe, even eens als de Holsters.schen beiden, en de andre vyf,
kleene dik-geribde en gedoorndemet een gewolkte teekening 'er 97 Een
Schelp, met reven ’er op , dietusschen beiden.
niet kenne; zynde een zoort vanzoort van fyn geribde Labaaren,69 Eer

Venus-Hoorn met tanden ter zy-met drie fyne dwars-banden, voor
den.twee, en agter aan een.
Zee- Noot, byna als een dubbel98 Een70 De witte stompe Nagel-Schelp
Hartje, vol groote zwarte svik-Twee geribde kleene Schelpen, die71 1
kels op een witte grond , o: alsniet kenne.72 5
een zoort van Aardbeijen.73 Een Toscaansche Schelp, een zoort van
zoort van klecne Kwckers , dieeen bastaart-Arkje 9o Een
niet kenne.Indische geribde, dog my onbe¬74 Een

100 Een groote Zes- Noot. Van fatzoenkende, kleene Schelp.
als No. 78; dog met dwais-ban-75 EenCitroen-geele en Puxperagtige Na-
den, en zonder zwarte spikkels.vel-Schelp, vallende in Portugal.

grooter Navel Schelp, gelykende76 Een
wel wat na de Batavische Navel¬

De III. Classis.
Schelp, die veel grooter en dieper
geribd is , dan de gemeene Na-

Handelende van de zoort van Een-schaligevel-Schelp.
ofte Hoorns, die men de Turbinate, oflange Mossel van Rondeletius met77 De
Tol-agtige noemd, gelyk de I. Claffisvier overlangze-banden, en twec
over de niet Tol-agtige gehandeld heeft.breede witte dwars-banden , ge-

lykende wel wat na de groote
NoTour de Bra ; dog sterk genet,

gebandeerde Tepel-bok, met tweeI Deof getraliet.
banden van zwarte blokjens; ge-(Twee zoorten van Bacassam-Schel¬78
lyk ik 'er een heb, en met eenpen (ende met Mosch of hair79
kroon agter.ontrent Sicilien vallende.

2 Een dito zonder kroon, en byna zon-zoort van Wafel-Tzers, of van80 Een
der Tepel, een West-Indische, ofTygers-tongen, vallende te Tarante.

ook een Arocësche, daar zy ook81 fOns Peerde-voetje of Lampje ; dat
zoo val'en.hy van agteren, en van boven ver-82

Gelykt wel een gevlekt Kivits-Ey; dogtoond.
ken
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No.

Ne.
die heb) in ’t kleen.kenne het niet. Deze zou oponze

33 Een zoort van kleene Bucchelijes, als7Stranden, en ook in Sicilien

een stompe Canari.vallen.

Canari met een Lip.34 Eenzoort van ydel-gespikkelde Do-Een
Distel-Hoornken.3Hetvers , die niet kenne ; zy is wat

36 Eenzoort van kleene Olie-Hoorns metgrooter, als de Sarassu-Hoorn.
een Lip, en Zout-korls.Slekke, als de Hierlandsche.5Een

37 Een zoort van Orangie-pennen, of en-kleen glad Vleermuigje, of een6 Een

kelde Paus-kroonen.wilde Musycq zonder takken.
Knoddeken.38 HetDoyer, of Slekke-Hoorn uit 't roo-7Een

39 Een lad Tuitje, Trompets-wyze on-de Meir.

der.dito gevlamd, tot half wegen tot8 Eer
Gnemoc Hoorn.40 Eenbreed, en agteraansmal gevlamd;

41 Eendog kenne die Hoorn niet. Het Tuytje met zwarte fyne banden,
op een witten grond.gelyk wel een zoompie
dito ander zoort, wat gladder en42 Eengladde Petool-Hoorn, van groote9 Een
ronder van gieren , en gestippel-als de Soldaat; dog byna zonder
de banden by elke gier hebbende.teckening

43 Eenzoort van langwerpige Neritas ,wilde Misych Hoorn, zonder tak-10 De

of Alikru-ken.ken, en gemarmerd.
44 Het oude Wyf net tanden, of de Too-1I Een zelzame Zilver-mond, met :  4

ver-Slcke.dikke dwars-ribben ; kenne die
45 Eenzoort van korte Tuitjes, vol regteniet.

streepen, en met drie dwars-12 Een andre zoort.
banden.byna als de Moorsche13 Een andre zoort,

46 Een Hoorn , by na als een Babyloni-Tempel.

sche Toren ; dog boven wyd vanDekzels der zelve.14 De

bek en hoekig. Hy valt in deVyg, of Luyt.15 De
16 De kleene geribde Olie-Hoorn, en met Middelandsche Zee, en in Portiagal.

47 Een zoort van een Kzoddeken.vlekken.

48 Een zoort van een valsche Wentel-17 Een andre zoort.

172p; dog anders van mond, diegemeene Olie Hoern, met de dik-18 De

tanden, en een Lip, heeft.ke Lip, en Zout-korls.

Hoorn, als een stompe Canari,39 Eenzoort van Sproetjes; dog nog wat19 Een

even eens gestippeld, als ’t kleenanders.

ook is gestippeld arguins Hooratje.20 Kenne deze in ’t geheel niet,
50 Ecn zoort van Ezltjes ; dog wat an-die niet wel afgebeeld.

ders, of Dadel-agig van gedaante.Een dik-lippige Olic-Hoorn, zonder21
fI Een gekartelde Alikr ik.Zout-korls.
52 Dit gelykt wel een Buikje, of gevlek-( Een dito , dito mede zonder vlel-22

te Bezoar, met een dikke Lip.ken, vallende in Spanjen.
23 Een Trommel-Schroef, die glad is. 53 Dit gelykt wel een langwerpig

Zoon324 Een dito grooter van gladde bogten.
54 (Dit zyn zoorten van Doyers.25 De groote geribde en gebandeerde

Olie-Hoora, met viekken ; dog 55
Een gladde Trommel-Schroef.56wat vlakker van agteren, als de

57 De Kuypers-boor met streepen,onze. van de
beste zoort, en de andre.andre met groote dikke Ribben,26 Een

58 Een Zilver-mondje.zonder vlckken.

59 Een Arcularia Major.27 Een schoone grooteWervel-Slek, of Na-
60 Een dito andre zoort zonder kroon invel-Slek, meteen fraeijen zwarten

’t midden.en witten breeden buiten-zoom

61 Een zoort van Gnemoe-Hoorn.Het is een Ladische; dog kenne
62 (Dit zyn Alikruiken, my onbekend.die niet; of ’t moest de gemeene

2yn. 63
28 Dit is waarschynelyk een diergelyke 64 Verscheide Gnemoe-Hoorenkens.

zoort; zoo’t niet de zelve van 67
66 Het Katwyks-Hoorntje of Tolleken.boven is.

67 Een dik zeldzaam Tuitje, dat niet22 f'En groote gewaterde schoone Do-
kenne.ver, die zwart van breede dwars-30

68 Een kleen by ons bekend zwart Tuitje.banden op een witte grond is.

69 Het gedoornd Tuitje van ons.31 Is het Lobbetje.
70 Een zeldzaam zoompie met banden32 De Ternataansche Snippe- bek (gelyk ik
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110 Een dun geribd Naaldjevan vlekken, als Beddekers, wyd
van mond , vallende in Indien : 1ii De lange valsche Wentel-trap, uit de

Adriaiische Zee, veel langer endog kenne die niet.
dikker als de Schevelingze.zoort van Knoddekens, ook uii71 Een

112 1Twec byzondre zoorten van Tuit-Indien.

113gelykt wel een breede lange Ca- jens , byna als Trommelschroeven.72 Dit
114nari, dog is nog wat anders. De groote Trommelschroeven, yder

byzonder.11573 Dit is een zoort van 't Distel-Hoorntje.
116 Een lange Hoorn, van fatzoen, als74 De Gnemoe-Horen.

de verkeerde Hoorn ; dog vry75 Een zoort van Bastaart-Purper-Horen,
langermet drie banden agter

76 Een getakte Ceramze Casket. 117 Een andre zoort van Trommelschroe-
ven.77 Een zeldzame langwerpige gekartelde

118 Een zoort van de groote Naalden metAlikruik, die niet kenne.
zwarte vlekken.78 Een andre zoort van Gnemoe-Hoorn.

219 De dubblé Paus-kroon.79 Een zoort van Babilonsche Torens, die
120 Dt enkele dito, of de Orangie Pen-niet kenne.

121 De gladde getande Spil.8o Een zoort van lange Gnemoe- Hoorns,
122 Eendie niet kenne zoort van de Boeren- Musycg-

Hoorn.8i Dit is ook een zoort ’er van, die niet
123 De Harts-Hoorn.kenne.

124 Een82 Een zeldzaam gedoornd Tuitje, my on- zoort van ydele Vloye-scheetjens.
die niet kenne.bekend.

83 Een zoort van de gedoornde Tuytjes. 125 Een Hoorn als 't Lochoenees Hoornije ;
84 Een glad Tuitje. dog geel, groen, rood, bruin,
85 HetDuivels-Klaeuwtje, met vier tak- Citroen-verwig , alles onder een

ken. Dit valt in Europa. gemengd, by Letter A. En nog
86 Een zoort van gladde Beddetyken. een ander onbekend geribd ’er by,

by Letter B.kleener Duivels-klaeuwtje, met87 Een
126diie takken. Een kort -gaate Bakje, my onlbe-

kend.zoort van stompe Spillen, of ook88 Een

wel van West-Indische Mooren 127 Een dik geribd Tootje, met een brec-
Deze valt in Toscanen. de witte dwars-band, en twec fy-
Tol, of Bagyne Drol met ribbe¬89 Een ne overlangs, my onbekend.

128 Eenbanden. Deze valt in Brittannien Tooije dat agter plat, en anders
dito met knobbel-banden.oo Een byna als een Boeren-Musycq is

1299i Een andre fyn-gebandeerde, met groo Een Tootje met drie groote witte vlck-
te vlekken tusschen de binden ken, als een klcen Spelleweck-
Deze valt in de Middelandsche Zee. kussen; dog geribd. Ik kenne

dit niet.92 De Zee-Ton Peerl-verwig.

93 Een Tol, of Bagynen-Drol, met vyf a 130 Een Toot met vlelcken , en zwartc
zes banden, die zwart en wit zyn. stippels, die niet kenne

131 Een94 Een korte dikke geribde Alikruik, die 7oot met Goude en rosse Zout-
vry groot is, met zwarte stip- korls, plat-getopt, en my on-

bekend.pels op zyn lyf na voren toe. Hy
valt in Sicilien. 133 Een rosse en geele met stippels ge-

(Twee andre my onbekende zoor- bandeerde Tyger-Toot.2
133 Deten, uit Indien. Harts-Hoorn.565

97 124 Een(Verscheide zoorten van kleene Tol kleen Tootje met eenige fyne
len, uit de Middellansche Zee.98 dwars-banden, en in ’t midden,

9o Een zoort van Tollen, my onbekend enagter breede knobbelshebben-
100 Een zoort van Moorsche Tempels. de; en ’t geen ik niet kenne-

135 Een1o1 Een Hoorn, als de Aroeze Trompet. Goud- Lakenze Hoorn, van de
102 Een groote Tol, of Bagynen- Drol. gemeene zoort.

136 Een103 De Mars-Hoorn of Olikoek. groene Kaas.
137 Een104 Een zoort van kleene West-Indische dito ; dog voor gekarteld, en

my onbekend.Mooren.

105 Een Voet-Hoorn. 138 Een zoort van Boere-Musycquen, ag-
106 Een zoort van Trommelschroeven, als ter met een fracje top.

een Tuitje. 139 Een kleene zoort van de fracje groe-
107 Een Naald met zwarte vlekken. ne Raas, met twee stip-banden in

t midden.108 Een wit-gekarteld Tuytje.

109 Een Sipot-Naald met twee zwarte 140 Een valsch Wentel-trapje.
banden. 141 De
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No.No. 186 Een gedoornde Beddetyk.141 De lange dunne zeldzame Dadel.
187 De korte dikke my onbekende Trom¬142 Een Brazilsche gemarmerde Dadel.

pet.143 Een langwerpig Alikruikje, dat niet
188 De kleene regte Trompet, by ons be¬kenne.

kend.144 Een Canari, byna als de myne, die
korte dikke zeldzame gevlamde189 De¬zwart van binnen zyn , vallende
West-Indische Trompet.wat grooter, als de gemeene.

190 De Doggerzandze Hoorn.145 Een Hoorn, als een korte in een ge
191 De Patrys.dronge Babilonische Toren, dic ik
122 De Fransche Bel-Hoorn, ofde St. Ma¬niet kenne.

losche Hoorn.146 fTwee zoorten van Buccheltjes, een
193 De zeldzame geknobbelde Trompet.gemarmerd.147

194 Een stompe onbekende Trompet, met148 (Twee Hoorns, byna even eens als
spikkels gebandeerd.de verkeerde Hoorn, of byna als149 I

195 Een Hoorn, geknobbeld als ’t Wan-een glad zoompje.
delend Huis, in Sardinien vallende.150 Een zoort van groote Canari 's.

196 Een Slck, zynde een zoort van Post-glad zoompje.151 Een
Horens.gemarmerd dito.En152

197 Een zeldzaam Zoompje , wit, met153 Een kort gedrongen gemarmerd dito
drie overlangze zwarte vlammen,154 Een buikje

en voor aan vyf knobbels.Middelbare Stormhoed, met een155 De
198 Een gemarmelde Doyer.netje.
199 Een kleene Tol, met drie breede wit-geribd West-Indisch Stormhoedje.156 Het

te, en veel smalle banden, uit dePortugees kleen dito , dat niet157 Een
Middelandsche Zee.kenne.

zoo Een andre gemarmerde Doyer metgloejende Oven, met een breed-158 Een
drie breede banden.gestipte mond, my onbekend.

Een Tol , die niet kenne, en die uit201159 Een Hoorn, weinig van een Olie-Ho-
de Middelansche Zee gekomen is.202ren met Zout-korls verschillende.

Deze gekamelot.203160 Een dito, met ribben; en zonder
Verscheide Doyers,gebandeerde204Zout-korls.

geribde, en geknobbelde, die205151 Verscheide geribde West-sudische
niet kenne; ook zommige als met160162 Stormboedjens
Zout-korls.

163 2o7 Een gekartelde Zilver-mond.
164 Indische verscheidenerley Doyers.

208
165

L09De Sarmatische Slek. Een Indische166
Verscheide fraeje Wervel-Hoorns,210Hoorn, die niet kenne.

211 die niet kenne.167 Een zoort van Indische Tollen, die
212niet kenne.

213168 Indis che bekende Doyers.
214 Gladde Doyers met een wyde mond169

met tanden.215( Een onbekende zoort van Alikrui-170

diergelyke zoort, met moye216 Eenken.171 1
zwarte dwars-banden, als een rad.172 De Batavische Alikruik, die gemar

217 Een geribde zoort van Doyers.merd is.
218 Eenzoort met peukeltjes, die niet173 Moerbeyen, die kenne

kenne.174
Verscheide Doyers met breede wit-219 5Een zoort van de Arcularia Major.175

2206 te zoomen, en ook met veel ban176
den naast een No. 220.221Verscheide zoorten van Alikruiken,17.

Een zeldzame ronde gekartelde Tol,222ge-178 en daar onder eenige met
met groote witte knobbels, uitknobbelde banden, alle my on-179
het roode Meir.180 bekend.

223 Een diergelyke zoort, en mogelyk181
de zelve van onderen.Een Ambons zeldzaam kleen graeuw182

Een gladde effen Doyer224Hoorentje, meteen wyde mond,
met vlckken.zynde als een kleene Kikvorsch.

Gladde effene Doyer225183 Een rosse geribde Olie-Hoorn, zon- Siciliaansche
Geband: fyne Doyer.226der teckening.
Een breed geplakte D:227184 Wat dit is, kan ik niet zien, ’t ge-

Een gespikkelde Dover.(228lykt een bonte Knobbel-Hoorn.
Een gedoornde Lap-Hoorn, met een185 Een Harnie met breede ribben. L10,
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No.
NO den, en met zes groote vierkanterey doornen, en een kroon agter

perken; zynde als een Argus, en230 Dit is de rechte Sarmatische Slck, by
eenigzins Purper-verwig.Jonston mede te zien.

268 Het rechte Scheppertje van ons, of de231 De Klip-kous, of Klip-Hoorn, de Lik-
Limoen Hoora zonder doorns, uit

hoorn.
de roodc Zee, en wit zynde332 Een andre zoort van dien.

Neten-Kammeije, of de Dubble269 et233 Cauri s.
Spinne-p. Het valt te Napels,234 Een zoort van gebandeerde Kakker-
en is van buiten graeuw, en vanlakken, my onbekend.

binnen -t-agtig.235 Een kleene gebandeerd Blaeuw-rug
witte klcene Zwitzers-brcck, im-270 De236 Een Ezelije,

mers z70 een zoort.237 Een zoort van Blaeuw-ruggen of
Krul-Hoorn van Cdie, zonder271 DeMazelen met Beddekens
takken, met zwarte banden.238 Het Arguins gebandeerde Hoorntje.

272 (Ditozoorten, als de Argiiniche, en239 Een diergelyke zoort ; dog nog wat
de eerste valt te Tai ante.273anders.

274 Een zoort van Zwitzers-brocken, my240 lEen zoort van Cauri’s meteen vlek,
onbekend, en uit de Mido-die bekend is.241
Lee242 Een gemarmerde dito, onbekend.

275 EenPerfiaansche Krul-Heren, me-243 Een Kakkerlak, dog aard g gespikkeld
steyle takken, en dwars

244 Andre zoorten van dien.
Hy is gecl-gtig, en valt in de Golf245
van Persien.Een zoort met stippel-banden.246
groote rosse en geele Erandaris.276 D0Een kleene Zout-korl, meteen witte247

2776n7 klcen Zwitzers-brockje, metdik-streep in ’t midden.
le breede overlangzeribben, val-en geribde248 Een zwart- gespikkelde
ende in ’t roode Viei-Hazenoot.
zeer fracie Hoorn, als een dik in278 Eenof Wevers-249 Het Bastaard Jokje

een gedrongen zoompie, met eenSpoelije.
dik ke overlang-e rib, een breede250 Een zeldzame kleene graeuwe Klip-
p ce 2varte brlodckous, vol ployen.
ban-en in’t midden. Zy valt in251 Een andre Siciliaansche dito, geribd.
de Midnse Lee.252 De witte Porcellana.

sHet Naarsje, of de Oor-Hoorn van279253 OVerscheide zoorten van Zout-korls,
onder, en van boven.280254 een met zwarte, en de laatste met
kort-gedoornde Snippe-bek. De-D¬261witte vlckken.

ze valt in Africa, en in Spaanje-255 Een kleene gladde Kakkerlak, zonder
getaete p bek.282 D.teckening.
Deze valt te Sardis, en Tarante256 Een Klip-Hoorr, of Likhoorn.

283 Is byna even eens als No. 281, valt257 Een Zout-korl.
riede in Africa, en is van binnen258 Een Droken-Hoofdje.
Appebloessem, en van buiten wit259 Een zoort van drabische Letters, met
ngeelagrigeen snuitje.

Lap-284 Een stompe in een gedronge260 Een kleene dikke Inoische Sout-korl
Hoorn, die niet kenne. Hy is261 Een Perfiaansche Kliphoorn, met groo¬
niet breed van Lip, heeft roodete vlekken.

vlekken op een witten grond, en262 Een Mol met vlammetjens, of Goude
valt diep inZeevlammen, beneden van de A me-
zeldzame zoort van Crl-Hoovns ;285 Eenthistverwe, en van buiten blaeuw :

dog zeer getakt, of gedoornd, vandog kenne die niet.
binnen wit, en van buiten Per-263 De Argus.
per-agtig.Mozambiekze Klip-Hoorn, met264 De
gemeene groote Zwitzers-broek.286 Deeen breede streep in ’t midden,
groote bastaard Purpura, uit de287 De¬en vol ronde dubble oogen.

Golf van PersienWest-Indische Argus.265 De
gemarmerde Cameel-Hoorn , by288 De266 Een Tepel-bak met verscheide over-

Rumphius op 't laatste blad derlangze, en drie breede dwars-
zeldzame Hoorns, waar op debanden, alle wit, de grond zwart
Wentel-trap staat, te z’en.en wit gebandeerd, zonder tepel,

zoort van Olie-koeken, of Mars,289 Eengraeuw, met rosse tandtjens aan
met een breede Lip, en met groo-de mond.
te dwars-ribben; my orbekend,267 Een zeer groote Arabische Letter,
schoon een Indische Hoorn.met een breede streep in ’t mid-

290 De
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323Een kleen Indisch Stormhoedje, met290 De Verkens-bek.

een Netje.291 Een zoort van Stompjes, wit zynde.
324 Een onbekend gemarmeld Hoorn-292 Een gekamelotte groote Canari.

ken, byna als een Soompie, of293 Een Vleermuys, of wilde Musycq ,
Bezoar.met roode en andre vlekken, die glad Kakkerlakje,325 Eenniet kenne

326 Eenzoort van Canari’s, uit Brazyl.294 Een zoort van kleene getakte Vleer-
327 Eenvreemde gekartelde zoort vanmuyzen.

Trommel-Schroeven, zynde uit In-295 Een zoort van Beddetyken met doorns,
dien; dog my onbekend, ten wa-en witte banden voor, en een
re het de gemarmerde zynbreede agter.

328 (Dit gelykt wel een zoort van kleene296 Een zoort van Musycq-Hoorns
Stormhoeden, die niet kenne, van329 1227 De rechte Musycq-Hoorn.
onder en van boven vertoond,298 Een andre zoort ’er van, my onbe
die heeft ook verscheide bokkels.kend.

330 Verscheide zoorten van zeldzame,299 De kleene West-Indische getakte Lap-
my onbekende Posthoorn-Slekken,Hoorn, agter met twee a drie 331
met breede monden, en verschei-332kroonen van takken, my bekend.
den van banden.300 Een zoort van een grof Sproetje, of 333

Di gelykt een zoort van een Buykjede Rystenbry-Hoorn. 334
of Bezoar, my onbekend, en met301 Een zoort ’er van, met een wyzert.
langwerpige zwarte vlekken geje ter zyden.
teekend.302 Een kleene ongetakte West-Indische

335 Een zoort van Nassauwers met tweeLap-Hooyn.

witte banden, en bruine syne stree-ofgraeuwe West-Indische Moor,303 De
pen ’er tusschen in.de Misties.
Brazylsche kwalyk geteckende336 Een304 De groote West-Indische Lap-Hoorn.

Hoorn , vol stompe doorns, ofmet doorns agter aan.
bokkels.305 Een zoort van Vleermuyzen, of wil-
Guineesche Toot; Loodagtig van337 D.de Musycquen.

verw, met 13 banden, en met wittegladde ongedoornde West-Indi-306 Een
en zwarte blokjens.sche Lap-Hoorn, metzwarte vlam-

338 Een Brazylsche, niet wel afgebeeld,men op een witte grond; wit en

en my onbekend.Olicagtig van verw.
339 Het bastaard Wevers-Spoeltie of JokjeEen Kempbaantje zonder teckening;30¬

zynde grooter en dikker, als dedog geribd , en een doorn, die308
vorige. Een Brazylsche.groot is, boven op. Nevens een

340 Een kleen Soompie, of een Bezoar.ander met twec doorns.
341 Een zoort van een geknobbelde309 JEen dito met een langevleugel, of

Hoorn, byna als een Wervel-Slak,wyzer ter zydenuit, en met roo-310 3
die niet kenne. Het is een Bra-de vlekken, en die hoorn van on-
zylsche.der en van boven vertoond

342 Een zoort van kleene Lap-Hoornkens,311 De Zonnestraal-Krabbe.
my onbekend312s.De Podagra-Krab. 343 Een zoort van Hoornkens, als een313
Knoddeken; dog met breede zwar.314 5De Bootshaak, of Duyvels-klaeuw,
te dwars-banden en fyne ’er tus-van onder en boven vertoond.3

315
schen, ’t welk ik niet kenne.316 Een Slak, zynde een zoort van Post-

344 Een zoort van Tuytjens, met vier avyfHoorns

knobbel-banden van ’t midden af317 De Marl-priem.
er omgeslingerd.318 Dit is een zoort van fraeje Wolk-

345 Een zoort van Cauri’s.enHoorns, met groote, witte ,
346 Een zoort van de kleene graeuwebruine vlekken.

Mars-Hoorn, met een breede Lip319 Het Wolkje, of het Agaate Bakje.
en wyde mond; my onbekend.320 Een zoort van een Nassauwer met

Portugeesche Hoorn, en zoortveel fyne banden, en dwars-vlck- 347 Een
van een gebrande Peer, met dik-ken ’er over henen, wit en groen
ke dwars-ribben, my onbekend.van verwe zynde.

348 Een Dubblet, als een Landschapie,321 Een zoort van een dik- gedoornde
(kwalyk onder de Hoorns ge-West-Indische Lap-Hoorn , van

mengd ) met overlangze en dwars-binnen wit, ook wel Appelbloes
banden, als met ruitjens. Het valtsem, en van buiten geel-agtig.

in Brazyl, en schynd fraey te zyn.322 Een fyne moye Canari.
349 Een
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No- zwart, en eenigzins gewaterd zyn.349 Een Brazylsche groote dunne Letter-
373 Het Pimgelije.Schelp.
74 Fen aard-bey, die kleen is.350 Een zeldzaam geknobbeld Hoornken,
375 Een dito, die groot isals een Knoddeken.
576 Een Landschapye, of de Grieksche A.351 Een Brazylsche Nagelschelp, kort van

Dubblet.Nagels.
377 En zoort van de Tygers-tong.’Een zoort van Mossels, yder by-352
378 Een onbekende Hcorn, of Dubblet

zonder.353
met zwarte Tyger-vlekken, kwa-en zeer groote rechte Compas-Schelp354
lyk geteekend.Twee zeer fraey geteekende Post-355

gebandeerd Tuytje.379 Eenhoorn-Slekken, de eerste met dwais-1356
380 Een zoort van bolle Wasel-Tzers,banden van een fraeje watering

groot, geribd.en de andre met een dubble Pur-
381 Een geknobbelde Hoorn, als eenpre band tegen malkandren aan

Lobbetjede binnen zyde, en zoo rond loo-
382 Een gebandeerde Quaker met driepende.

overlangze breede banden van fy-357 De rechte zwarte West-Indische, of
ne stippen.Curacaosche Moor.

383 Een Hoorntie, als een Bucchelije358 Een zoort van Hazenooten met bree-
my onbekend.de zwarte overlangze en fyne

84 Een Mossel.dwars-banden over ’t lyf, op een
385 Een Oud-wyf met tanden; dog nogwitten grond.

wat anders als de vorige Toover-359 Een zoort van fraeje kleene Lik-
SlckHoorns, of Klip-kleevers met oog-

336 Een zoort van geribde Doyers.jens , en een band in’t midden
367 Een zoort van Petolas, of Nasjau-overlangs.

ven, in ’t midden breed , wit360 Een bastaard van de West- Indische
met overlangze vlamimen, en metzwarte Mooren, of een Misties,
inet zwarte dwars-banden van361 Een zoort van Admiraals , van tee-
lokjens.kening byna als de Orangie Ad-

388 Een zoort van zeer fraeje Doyersmiraal dog met twee breede wit-
met breedc bruine en watte ,te banden, en zwarte vlckken be-

zwart-gezoomde banden, als deneden de banden ’er langs ; dog
vellingen van een Rad vertoonen-kenne egter zoo een Admir anl
de. Ly valt op Fernambuco.niet ; waarom hem ’er ook niet

389 Een andre zoort van Pesolas, metonder telle.

een teekening als de Lan-schap-362 Een Hoorn, my onbekend, zynde
1en5.een kleen Tootje met een netje 'er

390 fDrie zeer fracje Doyers , de eersteover

363 De¬ met zeer zwarte smalle banden3716gebandeerde Zyger- Hoern, met
als de vellingen van een Rad , debanden van zwarte spikkels tus- 392

schen drie breede zwarte, over- wcede met zes dwars-banden, en
de derde byna als No. 388.welke ook zulze spikkel-banden

393 Een zoort van een gevlckte Olce-henen loopen ; dog kenne die niet
364 Een witte Too: met Goud-Lakenze Hoorn met de Lip, dog metzicar-

te blokjens overlangs geteekend invlekken , van fatzoen als die by

eenige reyen.Rumpbius op de Plaat XXXIV.
by Letter K verbeeld is. zoort van een Moorsche Tempel,394 Eer

365 Een of Tol.Tootje van fatzoen als de Vice-
Brazylsche Nagel-Schelp.Admiraal, zynde wit, en vanbin- 395 Een

nen Violet. bastaard- Moorsche Tempel, met396 Een
366 (De Zonnehoorn , van onder en bo- drie dwarze knobbel-banden, en

1267 ven vertoond met overlangze zeer breede ribben.
368 Een zoort van geknobbelde Wydmon- 397 Een zoort van een gemarmerd V’eaus-

Harije, en nmiet zwarte vlesjens.ders, als een zoort, die bezitte.
369 Een Dadel met een breede zwarte Brazylsche Schelp byna als een378 Een

band. Landschapje, meteen zeerbieeden

geribden zoom. Een fracie Dub-370 Een zeldzame Bezoar, met zwarte

vlekken, byna als een Beddeken,
zeldzame zoort van een fraey-of Buykje, 399 Een

geteekende Nassauwer, met veel371Een Nassauwer, of Petola-Hoorn,
wit voor aan , cen breede wittemet een breede witte band.

overlangze vlck in’t midden, en372 En dito met vier banden, die wit en
een
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is van fatzoen als een Japanscheeen smaller witte dwars-band er
Mat-Dubblet, waar mede de Ja-onder.

panders speelen ; zy is boven op4oo Een zeldzame wit-geknobbelde dito
wit ; dog de heele Schelp over¬met een witte Boom-stam , vol

dwars gekamelot. Dat zich zeerknotten ’er op. Zy valt op Fer-
fraey vertoond.nambuco.

Braziliaansche groote Poffer of8 Eer401 Een andre dito, voor met een bree-
Quaker, met fyne en groove rib-den band van witte vlekken, en
ben. Zy is van groote als eenin ’t midden een breede witte
hand-palm, van verw wit, en trektstreep, dog agter vol witte vlek-
na ’t geel, en ook wel na’t don-ken.

402 Een andre dito, met twee breede en ker.
9De zelve op een andre wyze vertoond.een smallen band in’t midden ot

10 Een Ambonsche Dubblet, zynde eeneen witten grond. Alle deze val
zoort van St. Jacobs Schelpen,len op Fernambuco.

byna als een Konings-mantel.403 Een Zee pok.
II Schynd my toe te zyn een wit Blaasje

met zwarte streepen of banden.In een nader Deel, by hem genaamd,
12 EenObser-ationes circa Viventia, que in Re¬ Bontemantel, die tusschen de dik

ke ribben in onderd, in’t middenbus non Viventibus reperiuntur , (’t geen
te Romen Ae 1691 gedrukt is) geeft hy 5, daar na 6, en dan weer 5 Pur-
ons in des zelfs tweede Deel nog eenige pre knobbels heeft. Zy komt uit
aanmerkingen over verscheide zaaken , Brazyl, en daar zyn ’er 2af, in’t

Cabinet des groot Hertogs vande Horenkens rakende, behalven dat hy
Toscanen.er ook nog ay in Plaat vertoond , en

13 Eenbeschryft, over welke hy bevorens niet Indisch Horentje; dog eigentlyk
gehandeld had. een West-Indisch, komende van

Arguin. ’t ls glad, met bandenHy verdeeld dat tweede Deel weder in
vyf Hoofdstukken. 'er over, dik van Lip, en by de

Liefhebbers bekend.In ’t eerste wyst hy aan ’t vermaak, dat
14 Is een Hoorntje als een Melk-napie, vanhet Deel der Horenkens aan den Beschou-

wer geeft. groote als een geele Doyer of Slekke
Hoorn. Het is van een Vleesch-In het tweede haald hy aan de Liefheb-

verwe, trekkende na den geele.bers van eenige Cabinetten met Horenkens,
15 Gelykt een witte Porcellana.zynde een herhaling der geene, die hy in
16 Een zeldzame Hoorn, na een omge-zyn eerste Deel Cap. 12. al gemeld had,

rod blad gelykende. Zynde volmaar die hy hier wel zoo ordentelyk voor-
dwars-banden, en van binnen wydsteld, en waar by hy nog eenige, hen
open.bevorens nog onbekend, voegd.

17 Eer Hoorn byna als een Dadel, wydIn ’t derde Hoofdstuk vertoond hy de-

van mond, met drie ryen van Ca-ze navolgende Horens , die onder de vo-
stanie-bruine vlekken er op.rige niet gevonden werden. Als

18 Een Dover, of Slekke-Hoorn, vol
No streepen van agteren na boven of

na voren over de geheele HoornI Een zeldzame geteekende Patella.
loopende. Van binnen is hy Vio-2 Een stuk van een Bamboes met ver
let-verwigscheide pokken enz:, ’er aan

19 Eel3 Verroond hy een van die Zee-pokken Venus-Hoorn, van fatzoen na een
Vleesch-Hoorn gelykende ; dogof Tulpen, zoo als men die met 't
meest wit en helder van verwe.vergroot glas ziet. Zy is wit, en

20 Een andre Venus-Hoorn, die van ag-held na de Amethist-verwe.
4 Vertoond hy die van binnen. ter, een top heeft, en vol bruine
5 ne vlekken over ’t lyf, en ook volen 6 Een Braziliaansche Dubblet, als

fyne ruit-streepen is.een Poffer of Quaker met 11 2
Americaanze witte Porcellana.12 ribben, en ter linker hand vier 21 Eer

kleen Trompetje, van fatzoen alstanden hebbende, wel zoo kloek 22 Een
als de Concha Veneris, of de Venus- een Soompie, dog vol fyne banden
Schelp met hair, by Rumpbius Fol. door malkanderen.
158. in de Plaat XLVIII. Ne. 7. 23 Is een Ambonsche Dubblet met dikke

ribben en bruine vlekken, die ros-te zien. Dog deze tanden der Bra
verwig zyn, gekarteld.siliaansche Venus-Schelp, zyn vry

dikker, en staan verder van een 24 Een gemeene Ambonsche Strik-Dub-
Noemd hy een Indische Dubblet. Zy blet.

25 EenIII. DeeL. BbDb
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in Prent gebragt zyn, als zy in de natureNo.
voortgeteeld zyn.25 Een zeldzaam kleen Hoorntje met 3

In’t vyfde vraagt hy, of de Hoornkens4 reyen knobbelen, en met een
tanden en oogen hebbenzeer kleenen mond.

Verder handelt hy niet alleen overver-26 Een zeldzame Dadel van binnen wit,
scheide zaken tot de voorteelingderen van buiten met 3 reyen witte
Hoornkens, maar ook tot die van dezevlekken geteekend.
en gene Insecta, of ingekorvene DierPapoesche Oester ; dog eigentlyk27 De
kens, mitsgaders ookk tot andre Philoso-den verkeerden Haspel, aan beide285
phische zaaken, hunne betrckking heb-zyne zyden vertoond
bende, en voor al ook tot die Dierkens,29 Gelykt een zoort van Wolkhoorns te
die men met het vergroot-glas zien moet.zyn

30 Een zeldzame Indische Dadel vol zwar-
N0te stippels op een witten grond.
i De groote West-Indische Lap-Hoorn.31 (Een Tuyt-Slek met een wyden ronder

met veel knobbels agter.bek, aan wederzyden vertoond.5a
2 Een dito, minder geknobbeld.33 fEen andre dito, maar volbruine Ca-

Een ongemeene groote Petool, als eenmelot-vlammen over ’t geheel lyf34
Soldaar, van de helft af, en vorderop een witten grond. Zy werd
na beneden toe, met groote knob-aan wederzyden vertoond.

bel-banden, die opieker bogt ver-35 Een gemeene kleene Patella, van bui
kleenen. Een Indische; dog myten vol ribben.
onbekend,36 Een lichte Cilinder, van fatzoen byna

als de Orangie Admiraal, daar
Wanneer nu alle deze zoorten, na af-hy ook wel na gelykt, zynde me-

trekking voor af van die Hoorns, die hyde met Appelbloezeme verw en

van onder en van boven vertoond , eensmet zwarte, dwars - schrapiens
optrekke, zoo geeft hy ons cigentlyk inbands-wyze geteekend.

't geheel maar vyf hondert en vyfthien37 Een Hoorn, byna even eens van fat-
verscheidene zoorten op , dat al vry veelzoen, als de verkeerde Hoorn, heb-
is; maar onder welke echter geen eenbende van binnen twee tanden in

Hoofdstuk, dat uitsteekt, of by de Lief-een wyden langwerpigen mond.
hebbers daar voor bekend staat, vindeeen zeer fraeje Hoorn, zynde de38 Is

Achaat-trompet, vol fyne zwarte Ook wenschte ik, dat hy deze en ge-
ne Hoorns wat netter en uitvoeriger be-dwars-banden op een wit-agtigen

schreven, en dat hy ook de Schelpen engrond, en met kleene bruine vlek
Hoorns ieder alleen gesteld had.ken bezaeid.

uitmuntend fraeye, en zeerlichte Hy haald in dit zyn Werk ook de naa39 Een
Chrizant, of Harp, van de lever- men van deze en gene Liefhebber in Tia

verwige en fraeiste zoort. lien, en elders, die fraeje Cabinetten toen

bezeten, en zig met die Liefhebbery ver40 Een zoort van Zilver-Ovens, hebben
de agt reyen met knobbels. lustigt hebben, aan , noemende deze na-

41 Een Tol, wit van grond, met ver- volgende op, en daar onder verscheide
scheide dwars-ribben, en hier en groote Mannen meldende, als :
daar met bruine vlekken.

Docter Vormius, of van der Vorm in42 Een zoort van Buykjens, of Bezoars
Holland.met vlekken , dog deze is Asch-

verwig, en wyd van mond.
In het Edel Huis der Calceolarii te Bou-43 Een Steene Slangetje, of Wormkens.

lognien, en daar na bezeten door Al-44 Witte Zee-Ster, Zee-appels-wyze.
drovandus, en den Marquis45 Een onbekend Hoorntje zegt hy

Ferdinand Caspi, tedog 't is de Neptunus-Schacht. By
Boulognien.andre onder de Venus-Hoornen

gesteld.
46 Een zeldzame zoort van een Post- Ho Jacob Zano, een Kruid-kundige.

rentje

Den Grave Caprara.4y Een groote diergelyk; dog zeer zeld-
zame Hoorn, zynde als een groo¬

Hieronymus Formio.te en dikke Post-Hoorn, met veel
dwars-banden of verdeelingen. Zy

Muscardus, te Verona.
is my onbekend.

Septalianus, te Milanen.
In ’t vierde Hoofdstuk steld hy een vra-

Vincent Vivianus, te Florence.ge voor, of deze Hoornkens wel zoo net
Cos-
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Cosmus Roserminus, te Pisa.

De Nenrichemont, tot Parys.

Camillus Pichi, te Ancona.

Sen Prince Pamphylio , tot St. Pancras,
te Romen.

Petrus Bellorius, te Romen.

De Princen Peretti, en daar na de Prins
Sabelli, te Romen.

Augustyn Scilla, te Romen.

Den Ridder Corvenius te Romen, en
daar na de Jonge Hertog van Strozza,
Leo genaamd.

Andreas Bonvicinus
te Romen.Antonius Magninus

dustachius Divinus

Franciscus Gallus

en Prins Virginius Ursinus, en s
daar na den Marquis Vigilius

te Romen.Spada. den Ridder Urbanus
Roccius. En in ’t Roomsel.Collegie van Kircherus, waar
by wy nog voegen :

D. Pichettus, te Napels.

Franciscus Maria Miconi, te Genua

Den Ridder Balthazar Sozzifanes, te

Pistorium.

De Neve van den Cardinaal Gualteri.

De Hertog van Saxen had 7 Kamers
met zeldzaamheden , en daar onder er
een met Hoornkens

Job: Fred; Spoor. Boekverkoper te Straars
burg

Philip Spener, te Leypsich.

Een Edele zeer geleerde , er Taalkun-

dige, en vermaarde Dame, tot Leypsich.
Theophilus Kabl. tot Wratislauw.
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CosmusDe groot Hertog van Toscanen,

de III, die Ao. 1682. een zeer fraey
Cabinet met Hoornkens enz:, doorde

oude Heer Rumphius na Amsterdam ge¬
zonden, gekogt heeft.

Na dezen Bonannus, en meer andre

beschryvingen over de Zee Hoornkens
kwam A° 1705. De Ambonsche Rariteit-

kamer van de Heer, Georgius Everbardus
Rumpbius, na ’s Mans dood (alzoo hy Ao.
1702. den 13 Juny overleden is in't licht.
Dit is het allerbeste Werk , dat tot nog
toe over die stoffe geschreven, en waar

in alles zeer net verhandeld, en byzon-
der wel afgebeeld is.

Ondertusschen heeft ook zeker Engels-
man (zoo mydunkt, Bradward genaamd
over eenige, dog zeer weynige, Hoorens
die hy ook afgebeeld heeft geschreven;

dog daar heeft men al mede niet veel aan.
A°. 1706. Heeft de Heer Levinus Vin-

cent tot Haarlem in zyn Wonder-Toneel
der Nature mede over de Zee- Hoornkens
geschreven, een Werk, dat mede zynen
Lof verdiend; dog dat door den Autheur,
die zoo grooten Schat van alles bezit
ongemeen zou konnen verbetert werden.
indien men alle de Platen , daar toe ver-
eischt, of die van zyne uitmuntende stuk-

ken alleen, maar daar by hadde.
Ao 1708. Heeft Joh: Jac: Bajer, Philos.

&a Med.: Doctor, en Professor der Genees-
kunde tot Altdorf van wegen de Repu-
blycq van Neurenberg , in die laatste Stad
een Werkje in Quarto laten drukken
waar in hy over zeldzame opgegrave din-

gen in ’t Noorden, en onder andre over
eenige daar onder gevondene versteende
Hoorns, Schelpen, enz: geschreven heeft

(een teeken, dat zy daar al mede vallen)

waar van hy 'er ook zes plaaten heeft by-
gevoegd ; dog dit Werk is van weinig
belang. Van diergelyken aard; dog on-
gelyk fraejer, is ’t Werk van de Heer
Scheuchzerus, Ao. 1723. gedrukt, en meest
over versteende dingen gaande.

Ook spreekt men van Job: Georg: Lieb-
knegt, als een groot Liefhebber in Duits-

land.

M2
&ampe A¬
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DERTIENDE HOOFDSTUK.

nE Indische, als mede de Hollandze of Europeische verdre Liefhebbers, Amster-
damze, Delftze, Haarlemze, Haagze, Rotterdamze, Dordrechtze, Zeeuw-E
ze, en Zwolze Liefhebbers. Zeldzame Horens van de Heer Wybers. Zeld-

zame van de Heer Schynvoet. Ongemeene stukken van de Heer Groen. Als mede van
de Heer Schot. De Heer Seba. En van de Heer Schuyt. Fraeje Horens van de
Heer Vincent. Als ook byzonder van den Heer Auditeur de la Faillie. Die van de
Heer Kiggelaar. En van de Heer Segveld. Van de Heer Bart, en van de Heer de

Van de Heer van Segwaart. Van dela Faillie tot Delft, die van de Heer Bloem.
Heer de Koning. En van de Messrs. Veryel en Crena. Onder welke Liefhebbers de
zeldzaamste stukken berusten. Fraeje stukken, by den Schryver alleen te vinden.

en oud Landvoogd van Macassar, begonNde voorledene Eeuw had men veel
ontrent Ao. 1694 a 1695. vertrok kortLiefhebbers, zoo in Indien, als in
daar na met een fraey Cabinet na Holland,Holland, die in deze Eeuw nog mer

I
en kwam eenige Jaaren ’er na als Onder-kelyk toegenomen zyn.
koopman weder uit, hebbende zedertDen oudste Liefhebber in Indien, dien
dien tyd verscheide Cabinetten vergaderd;ik kenne, was den ouden Heer Rumpbius,
dog die zyn Ed: meest aan deze en geneen naderhand zyn Zoon, de Heer Paulus
Heeren op Batavig, en voor al aan denAugustus Rumphius ; dog de ouden Heer
Opper-Landvoogd van Indien , de Heerbegon daar al in, zoo ras hy in Indien
Joh van Hoorn, vereerd heeft;kwam, te weten van A°. 1655.

Daniel van Loenen, Onderkoopman ,Juffr. Zara Croezen, Huisvrouw van
in Amboina, begon ontrent 17042 1705,D. Brouwerius.
en had een van de fraeyste Cabinetten ,Vrouw Catharina van Hoogeveen, Ge¬
die ik oit gezien heb; en onder andremalin van de Heer Robbert Padbrugge in
twee Orangie Admiraals, daar alle andre,zyn leven buiten-gemeen Raad van Indien.
die ik oit zag, niets by zyn, zoo heerlyken Landvoogd van Amboina, die Ae. 1683
waren zy van glans, en zoo sterken leven-begon te Liefhebberen.
dig van Appelbloezem. Hy is, nu eeni-Matthys Molkman, Opper-wondheeler in
ge Jaaren geleden overleden.Amboina , die ontrent de zelve tyd be
Johan Frederik Meyer , een Boekhoudergon; maar die in den brand van Amboina
begon Ao. 1705 21706, by welken ik zeerAo. 1686. 1687, gelyk ook de oude Heer
fracje stukken in Amboina gevien hebbeRumpbius, een Schat van zeldzame stuk

Mevrouw Zara Aletta van Genegeken verlooren heeft.
Wed. van de Heer Nicolaas Schaghen,D. Cornelius van der Sluis, Bedienaar des
in zyn leven buiten-gemeen Raad van In-Goddelyken Woorts aldaar, die een fraey Cabi
diën, en Landvoogd van Amboina. De zenet bezat, en ontrent deze tyd mede begon.
Mevrouw heeft een zeer fraey CabinetA°. 1686. Kwam ik daar, en heb ze-
gehad, waar in twee Wentel-trappen wa-dert die tyd tot Ao. 1696. twee ongemee
ren , die met het Cabinet naderhand inne fraeje Cabinetten verzameld, waar by
handen van de Heer Wouter Valkeniernaderhand, by myn tweede togt na Indien
Bewindhebber der Oost- Indische Maat-Ae. 1705. nog een vry grooter Cabinet
schappy tot Amsterdam , geraakt zyn,gevolgd, dat A°. 1714. door my overge
alwaar dat Cabinet Ao 1704. gezien hebbe.bragt, en waar van een zeer groot deel

De Ed. Hr. Adriaan van der Stel, Extra-aangehaald is.
ordinaris Raad van Indien, en LandvoogdDe Heer Pieter Rooselaar, begon on-
van Amboina. Deze Heer had uitnemendtrent Ao. 1686, dog heeft naderhand,
veel, en zeer fraey goed.Landvoogd van Ternate geworden zynde,

De Heer Helmolt, Geheimschryver vangelegenheid gehad, om zyn Cabinet zoo
de Raad van Justitie tot Batavia, diemerkelyk te verbeteren,dat zeker Schipper
een fraey Cabinet had , waar van wy in(zoo zyn Ed: my zelf op zekere tyd zeide)
’t vervolg iet naders zullen zeggen. Zynthien duizend Guldens te vergeefs daar voor

goedje is tot Amsterdam verkogt, en daargeboden heeft; dog ik heb dat noit gezien.
onder zyn twee Wentel-trappen geweest.De Ed. Heer Johannes Philippus Sip-

De Heer Abraham de Dekker, Schepen totman, nu buiten-gemeen Raad van India,
Bata-



De Hol¬

landsche,
of Euro

peische

verdre

Liefheb-

bers.

Amster-

damsche

LIEFHEBBERS VAN DE

Batavia, heeft een fraey Cabinet; dat daar
nog is; dog zyn Ed: is A°. 1711 overleden.

De Heer Johan Adolf Meentzen, ge-
wezen Schepen tot Batavia, had Ao. 1712
een fraey Cabinetie, en vertrok daar me-
de Ag 1714 na ’t Vaderland, alwaar hy
tot Enkbuizen overleden is.

De grootste Liefhebber van Indien
die zoo veel alleen, als alle de andre te
zamen, nog bezit, is de Heer Pieter Wy-
bers, oud-Schepen tot Batavia, dien ik

Ao. 1712 leerde kennen; en daarikeen on
gemeen groot en fraey Cabinet gezien heb

In Holland, Zeeland, en elders heeft men

mede veel fraeje Liefhebbers al van ouds ge-
had. Ik zal ze yder onder hunne Steden

noemen.

Gelyk Amsterdam de grootste der Holland-
sche Steden is, alzoo heeft men van ouds her
daar ook veel groote Lief hebbers gehad

Den Arts Swammerdam bezat ontrent

het midden der voorledene eeuw een fraey
Cabinet.

KattenburgDe Heeren
Volkerts , die veel Hoorns

door Savry in Plaat liet

brengen.
Ovens, een Konst-Schilder,

De Heer Borgermeester Nicolaas Witzen
Jonas Witzen, GeheimschryverDe Heer
Heer Majoor Witzen.Nog een

Blaeuw, Geheimschryver.De Heer

eerHermanus van der Burg ,De Heer

Drogist.

De Heer Mr. Gerbrant Pancras, Borger-
meester, en Bewindhebber, der
Oost-Ind. Maatschappy, wiens
Cabinet den 20. Maart 1726.
aldaar op ’t Oude Heerer
Logement verkogt is.

De Heer Wouter Valkenier, Bewindheb-
ber der Oost-Ind. Maatschappy.

Juffr. Petronella de la Couyt , Wed. van
de Heer Adam Oortmans.

De Heer Professr. Ruys.
De Heer Simon Schynvoet, die boven

allen in kennis, en in ’t bezit van fraeje
stukken aldaaruitsteekt, behalven dat zyn

E een ongemenen Schat van kennis ontrent
veel andre zaaken ( waar van veel Proef

stukken daar, en elders, bekend zyn) bezit

De Heer Roeters.

De Heeren Feytema's, Gebroeders.

De Heer Joh de Jong
Alle deze Heeren (van welke ik nu nog

maar de Heer Ruys, en de Heer Schynvoe
in ’t leven kenne) hebben ongemeene
fraeje Cabinetten bezeten, van welke ik

'er geen weet , dat aldaar by dat van de
Heer Schynvoet te vergelyken is.

In de later tyd, en in deze Eeuw, zyn
’er nog meer andre Liefhebbers bygeko¬
men, die mede zeer fraeje Cabinetten nu
nog hebben. Deze zyn de navolgende :
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De Heerer Jacob Elias Schot.

Warnar Groen,
Albertus Seba,
Joannes Luder A°. 1719.

overleden; dog vervangen

door zyn Zoonen,deMessrs.
Arnold, en Henrik Luder.

N. Ten Cate.
N. De Haan.

Christoffel Beudiker, die groo¬
te en nette Liefhebber, zoo
daar in, als in de Penning-
kunde.

Balthazar Schaid,eenDrogist.
N Renner

Hendrik Oorimans.

Philip van der Poorte.
N. Teroede.

Pieter van den Heuvel.

Ook is my onlangs door een Zeeuws
dat deHeer van veel aanzien gezegt,

Heer Westerveen, Advocaat der Oost-In-
dische Maatschappy, mede een Liefheb-
ber geworden, en bezitter van een zeer
fraejen Wentel-trap is

Alle deze Heeren bezitten mede Cabi-

netten, waar van ik 'er verscheide gezien
hebbe, moetende bekennen, dat ik by de
Heeren Schot, Groen, en Seba ongemec-

ne fraeje stukken , die my zeer veel ge-
noegen gegeven hebben, beschoude.

By alle deze moet ik als een Lief heb-
ber ook noemen Joannes Ros, eenige
Schoonmaker der Hoornkens tot Amster-
dam, en die dat ook weergadeloos doet.

Tot Delft had men in de voorledene Delftze.
deEeuw,
N. Kamerling.Heeren

N. de la Fallie, Hoofd-Officier,
een zeer groot Liefhebber.

Hendrik d'Acquet, Borgermeester,
en Arts.

N. 's Gravezande.

Deze Heeren hebben ongemeene Cabi-
netten bezeten , en nu kenne ik daar al-
leen nog maar de Heer Cornelis de la Fallie,
Oud-Schepen.

Dog wat dien Heer bezit , wete ik
niet, dan alleen, dat zyn Ed: zeer fraey
goed heeft , waar van ik eenige uitmun-
tende stukken gezien heb.

Haar-Tot Haarlem kenne ik alleen den alom
lemze.vermaarden Heer Levinus Vincent, die al

in de voorledene Eeuw , tot Amsterdam
toen woonende, begon, en die alleen zoo
veel bezit, dat men by een groote menig-
te van Liefhebbers de vierde part niet
vind. Ook heeft dien Heer ongemeene
schoone en uitmuntende stukken , behal-
ven dat hy een gansche Zee van Visschen,
Dieren, enz: in flessen met vochten, een
weergadeloos Cabinet met Capellen, en
ingekorvene Dierkens, en een oneindi¬

gen Schat van veel andere zeldzaamheden
bezit;Bbbb3
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bezit, die men by niemand, dan by Hem
alleen , vind , dat ook de reden is , dat
veel Vorsten, en Grooten der Wereld,
zig verweerdigt hebben het zelve te gaan
bezien, gelyk zy ook, nietzonder verba-
zing en groot genoegen over ’s Mans on-
vermoeiden, en onvergelykelyken yver,
mitsgaders over zyn netheid in alles, te
rug gekeerd zyn.

Hier plagt ook de Heer d’Orville te
zyn; dog die is overleden.

Ook is ’er een Heer Baars, die fraeje
dingen verzameld; dog zyne Lief hebbery
(zoo my bericht is) gaat meest over zeld-
zame Vogels, Insecta, en ook ten declen
over Zee-Hoornkens.

In ’s Gravenbage had men van ouds ver-
scheide Heeren, als :

De Heeren, Benjamin Fagel, Raadsheer in
den Hove van Holland.

Desmarets, Opziender van’s

Konings Hoven.
Welke beide Heesen zeer fracie Cabi

netten bezeten hebben.

Nu heeft men daar,
Johan Bernard de la Fa lie,De Heeren,

Auditeur van de Kamer

van Reekening.

Francois Kiggelaar, Com-
mics ter Secretarye van

den Heer van Beaumont;

dog die ons in het Jaar 1715
ontvallen is.

Johan van Segveld, Bewind-
nebber der West-Indische

Maatschappy.
Jacob bart, ook 1725 over

leden.

De Cabinetten van deze Heeren heb ik
gezien, die alle zeer fraey zyn; maar de
Heer de la Fallie munt verre boven-deze,
en boven veel andre, in’t getal, en in de
fraeje zoorten, uit; hoewel die twee vol-
gende Heeren verscheide stukken bezit-
ten, die ik by geen andre Liefhebbers
gezien hebbe, en wel voornamelyk de
Heer van Segveld.

Naderhand is my door deze en gene
Liefhebbers bericht, dat hier zedert nog
zouden bygekomen zyn.

De Hoog Ed: Heer, Johan Hendrik van
Wassenaar Heere van Wassenaar, Ob-
dam, &amp;c. &amp;c. &amp;c.

De Heer N. van Aarssen, van Hooger-
heide, Heer van Voshol, &amp;c. &amp;c &amp;c.

De Heer , Mr. Johan van der Burg,
beroemd Advocaat.

Dog van deze Heeren (welke ik vaft
stelle , dat ongemeene fraeje Cabinetten
bezitten) heb ik noit iets gezien, ende
kan derhalven van haar Edelheden zeld-
zaamheden (welke ik , by myne verhuy-
zing tegen May 1726. by deze of gene
gelegenheid nog wel eens hope te zullen

ELING DER
zien) in ’t geheel niet oordeelen; dan dat
alleen zeggen kan van een voornaam Lief-

hebber, en zeer aanzienelyk Heer in Zes-
land gehoord te hebben , dat de Heer en

Mr. van der Burg een zeer fraeje Wentel-
trap, welke zynEd: ook gezien hadde, bezit.

Ook kenne ik daar als een Liefhebber,
die ze ook schoonmaken kan, Monsr.
Goske, een Beeldhouwer of Beeldgieter;
dog wat Hy bezit , wete ik niet; maar
heb bierlanze Mosselen gezien, diehy on-
gemeen fraey schoongemaakt had.

Te Rotterdam is de oudste Liefhebber.
Rotter¬

N. Scholte, Arts.De Heer damze.
N. Grissit, een Drogist, nogDe Heer
evende, Ae. 1714. en toen 86.

Jaaren oud, en zeer goed kenner.
N. Lufneu, Arts; die een fraeySen Hee
vabinet heeft.

N. Bloem; Casteleyn op de Ad-De Heer

miraliteyts Werf.

N. Kuyk van Mierop.De Heer

Henrikvan Raat, Drogist, on-De Heer

groote Markt.trent de

Tot Hoorn had men van ouds den Konst- Hoormze
Schilder.

N. Bronkhorst.De Heer

van Sugtelen , BorgermeesterDe Heer

die een fraey Cabinetje had,t

geen nu de Heer Beudiker (zoo

men my gezegt heeft) bezit.
Te Dordrecht heeft men zes Liefheb-

Dord¬
yder mede een Cabinet bezit-bers, die rechtze.

waar in men al verscheide stukkenten ,

ontmoet die zeldzaam , fracy, en zoo

ongemeen zyn, dat men die by geen an-
dre Liefhebbers vind. Deze zyn:

Bartholomeus van Segwaard, inDe Heer

den Oudraad, Schepen, mitsga¬
ders intfangerder verponding,
&amp;c. Dezen Heer heeft het groot-
ste, en een zeer fraey Cabinet.

karel Puchart Voet, Konst-De Heer

Schilder, en Commies ter Re-

cherche alhier. Dezen Heer

heeft mede een fraey Cabinet
van Hoornen en Schelpen , en
nog een ander van d’Hierlandsche
ingekorvene Dierkens , zoo
keurlyk net verzameld , en op-
gezet, dat hy daar in zyn weer-
gae niet heeft; gelyk medeniet
in het afteekenen van de Hier-

landze Rupzen, Popjens, en
Capellekens, met een zeer net-
te Beschryving 'er by ; een Ko¬
ninklyk Werk, en weerdig om
van alle keurlyke Liefhebbers

gezien te werden; behalven dat

dien Heer ook twee groote kas-
sen met veel flessen vol Gedier-

ten in vogten, en met Vogels,
die zeer fraey zyn, als ook veol
fraeje Mincraalen bezit.

De
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Men heeft ook groote Liefhebbers inDe Heer Willem de Koning. Zeeuw:

goed Zeeland, van welke my deze door zeker sche.Deze Heer heeft ook een zeer
vriend opgegeven zyn.Cabinet van Hoorns, en Schelpen, waar
De Heer Gaspar van Citiers, Raadpen-onder fraeje stukken , en zommige zyn,

sionaris van Zeeland.die niemand, dat ik wete, heeft.
De Heer Willem van Citters, Borgemee-Ook heeft hy een fraey Cabinetje van

ster, en Bewindhebber derWest-Indische Slangen, Vogels, enz., in
Oost-Indische Maatschappytotflessen, dat verdiend van Liefhebbers ge-
Middelburg, alwaar deze tweezien te werden.

Heeren Gebroeders yder (zooDe Heer Antoni Vervel, Apotheker,
my gezegt is) een uitmuntendheeft een fraey Cabinet, en, na de korte
Cabinet, waar in veel zeld-tyd , dat zyn E: er is aangeweest, be-
zame en onbekende stukkenzit hy eenige stukken, die ik by geen een
zyn, bezitten; dog kandaarLiefhebber in Holland gezien heb.

De Heer Philippus Crena, Commies op van nietoordeelen, alzoo noit

de eere gehad hebbe, om iets't Comptoir van den Heer Ontfanger der
daar van te zien.Convoyen en Licenten alhier.

Antoni van Dishoek, woonendeDe HeerDezen Heer heeft wel het minste van al-

len ; dog heeft mede, na den korten tyd, tot Vlissingen, die een zeer
Cabinet (zoohoore), en waardat zyn E aan deze Liefhebbery geweest
in veel Zuydlands , en West-is, al vry veel goed , waar onder mede

eenige fraeje stukken zyn; dog in de Maand Indisch goed is, heeft; dog kan
daar over al mede, alzoo daarNovember heeft hy ons za3 Laden, welke

noit iers af gezien heb, nietzyn E: eerst bekomen had, getoond, waar
oordeelen.onder verscheide stukken waren, die geen

Sr. Pieter van den Heuvel.Liefhebber, dan hy alleen, bezit.

Sr. Daniel de Smit.De laatste dezer Liefhebbers is de Schry- tot Middelburg.
Sr Jan de Loovers.ver zelf, die twee fraeje Cabinetjens be-

Tot Swol,zit, waar onder veele stukken zyn, diever- in Overyzel, heeftmen nog
twee Liefhebbers te weten,dienen van Liefhebbers gezien te werden.
De Heer Henrik Voet, Borgemeester, enZyne Liefhebbery begon al A°. 1686.

in welke tyd hy verscheide keurlyke Ca- Postmeester van Overyssel, en
Broeder van den bovengemel-binetten bezeten heeft, van welkc hy 'er

twee aan twee byzondre Heeren vereerd den Heer Carel Bonchard Voer-
De Heer enheeft, waar in verscheide stukken waren Mr. DirkVoet, Gemeensman

(gelyk wel te denken is) die hy daar noit van Swol, en Zoon van den
boven- gemelden Heer Carelmeer gezien heeft.
Bonchard Voet.En alzoo hby nu na den Hage vertrekt,

Wat deze Heeren bezitten , weet ikis hy vervangen door de Heer Joannes Eu-
niet; dog weet, dat zy yder een Cabinetgenius Voet, Artsalhier. Deze Heer ver-
van Hoorns, en Schelpen, hebben.zameld allerley fraeje dingen met veeloor-

Daar ziet men nu een Lyst van de voor-deel, en teekend die zeer fracy na ’t leven.

Onder deze Liefhebbers doet men iets, naamste Liefhebbers, dieik kenne en die ik

weete, dat 'er in de voorledene Eeuw be-dat ik niet wete , dat in de andre Steden

gedaan werd, te weten, dat wy ordente- kend waren, of die ’er nu nog in wezen zyn.
Eer ik nu van deze stoffe afscheide,lyk, de eerste Woensdag in ieder Maand,

moet ik nog iets van eenige zeldzame’s Winters ten twee , en ’s Somers ten

drie uuren na demiddag, by een-komen, stukken, die ik by deze en gene In-
om elkanders Cabinetten, met’t geen daar dische, of Hierlandsche Liefhebbers, ge-
ondertusschen mogt by gekomen-zyn, te zien heb, zeggen.

Onder de Indische heeft niemand meerzien , en om dan over die Liefhebbery ;

tot verder uitbreiding, en opheldering der fraejc stukken bezeten, als de Heer
zelve, met malkanderen te spreeken. Een Landvoogd van der Stel in Amboina; dog

die op te noemen is my onmogelyk; wantgezelschap, onder ons Ao. 1720. in de
Winter ten Huize van de Heer van Seg- zyn Ed: had Solders vol van allerley zoor-
waart begonnen, en waar in wy veel ge- ten. Hy bezat veel Orangie Admiraals,
noegen vinden, gelyk het ook een klaar meer andre, die my ontschoten zyn.
bewys is, dat wy uitdrukkelyk ons Werk By de Heer Wybers, op Batavia, heb
van deze zaak maken. En dit ons ik A°. 1713. deze stukken, die fraey wa-ge-
selschap hebben wy den 4 Augst. Ao. 1723 ren, gezien.

ten Huize voornoemd ook de naam van Een zeldzame gemeen-groote Krul-Hoorn;
de Liefhebbers van Neptunus-Cabinet dog zonder krullen, of takken, metge-

geven ; om andre Liefhebbers daar drie zwarte en ros-agtige banden, entoe
mede op te wekken. met vier a vyf krullen vooraan, zynde

Dezeer zwaar en dik.

EnZwol¬

scheLief-

hebbers.

Zeld-
zame

Hoorns

van de

Heer

Wybers.
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De Sjangke , waar van zyn Ed; 'er ver van gedaante als de Landschapjens, of

Grieksche A Dubbletten, met overlang-scheide hadde.
ze groeven , vallende in Mocha ; dogEenige verkeerde Hoorns, en een met
dit schynd my toe de Adama Dubbleteen Zee-boompie ’er in.
te zyn, dat een licht-rood Peffertje is.De Orangie Admtraal, waar van ’er drie

Een paar Violette gladde dito, even eenswaren, de eene vry groot ; dog doo¬
van gedaante.ver, als de andre, en geen van alle heel

Een paar geele zeer lange zeldzame Mos¬fraey.

selen, met een bruin ovaal 'er op.Caap-Hoorns. Van deze waren ’er vier
Een paar groote geheel roode Krabben;een zeer groot twee redelyk, en de

dog zwart van rand.andre maar matig.
Een buiten-gemeene groote lang gedoorn-De Opper- Admiraal. Van deze was er

de Purpre en zeer zeldzame Lazarus-een kleene, die goed was.
klap.Twee Beddekens, met ingegroefde vlam-

De Heer Helmolt heeft verscheide zeld-men , waar van de weerga noit , dan
zame stukken gehad , die op ’t laatstby de Heer Schynvoet, en by Heer Ka-
zullen voorkomen onder yder zoort vanrel Bochard Voet, gezien hebbe.

zeldzame Hoorns, en wat LiefhebbersEen zeldzame zoort van zeer witte Lap-
die al bezitten.Hoorns, die noit meer gezien heb. Van

Wat zeldzame stukken, en fraeje Hoornsdeze was ’er een paar.
de Heeren d'Acquet, van Suchtelen,Een paar Japansche gladde Orangie dito,
Blaeuw , Luder, en Juffr Oortmans ,byna als een zoort, die uit West-Indien
gehad hebben, kan men uit hunne Ca-komen, en die wy de kleene gedoorn-
alogi, volgens welke die verkogt zyn,de West-Indische Lap-Hoorn noemen.

zien.Een paar rosse Babilonische zeldzame Torens
met drie omgangen.

Ao. 1720. Hebbe onder de HoornkensVeel fraeje zwart-getakte witte Krulhoorn-
enen Schelpen , van die groote kennerkens.

aitmuntende Liefhebber, de Heer SchynEen paar zeer fraey ros en wit gekame-
voet, deze ongemeen fraey gevonden:lotte Tepelbakken.

HOORNS.Een ongemeene groôte schoone Musycg-
De Opper- Admiraal, by Rumph: op deHoorn.

Plaat der Admiraals by Letter B. dezeEen paar bruine zeer groote geribde Olie-
is matig groot.Hoorns.

De Adziraal, by Letter C. te zien, enEen groote gevlerkte dito.
zeer groot.Zes of agt grooteen byzonder fraeje Trom-

Een andre dito. Deze is de kleenste.
petten.

De Admiraal van Oma, of de West-Indi-Een paar Goude Lakens van ’t Eiland
sche Admiraal.Dinding , veel bruiner, als de onze.

Drie Vice-Admiraaltjes.Een uitmuntende Orangie Gnemoe-Hoorn,
Een Schout by nacht.zeer lang, en fraey, een zoort van Ad-
Eenige zwarte Haris-Hoorns met banden.miraals van die Hoorns.

Een zeer groote uitmuntende Nepiunus-Een Guineesche Toot fraey groot.
Een zeldzame en knolagtige Ajax,of Schacht, de grootste, die ik oit zag,

en wel een span lang.groote Olie-koek.
Van de Olie-koek met Corinthen, of Kren- Een fraeje groote Arke Noachs

ten een fraey groot paar De verkeerde gevlamde Luyt-Hoorn, een
Vyf West-Indische fraeje geribde Storm- paar.

De Kraal-Nautilus, of ’t Kraal-Doeken-hoeden.

Een van dito zoort, zeer glad. Huyfje.

Verscheide Schouten-bynacht, die zeer fraey De gemarmelde stompe appelagtige en
leververwige Triton of Trompet.waren.

Een wit-agtige dito.Verscheide fraeje gebandeerde Harts-
Hoorns met banden. Verscheide Sjangkos, en de Eyer-nest 'er

Een weergadelooze bastaard - Purper- van; als ook een zeer kleene dito,
Verscheide Verkens-Snuiten.Hoorn uit het roode Meir, die zeer
Verscheide groote en kleene Kemphaanengroot was.

De graeuwe West-Indische Moor.Een Orangie zeer fraeje Arabische Letter.

Een zeer zeldzame Hoorn met veel digteEen zeer groote, dogbeschadigde, Wen-
rosse banden op een geel-agtige grond,tel-Trap.

byna als een Vleermuys ; een ongemeenEen kleen Jokje, of Wevers-Spoeltije, en
nog een recht fraey groot van deze zoort. stuk; en, zoo meine, d’Orangie-vlag

Twee ongemeene groote Compas-Schelpen. genaamd, dog hebbe een diergelyk by
Een paar schoone hoog-roode Dubbletten, de Heer Seba gezien.

Twee

Als ook
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een weinig verandering, gezien, enTwee zeldzame Hoorns met groote in-
waar van ook een paar heb.kervingen, welke ik niet kenne.

Een Cartageensche Lik-Hoorn, of Klip-Eenige West-Indische Hoorns, als die men
klever, zeldzaam , en alleen by dezeby de Heer Rumpbius op de Plaat der
Heer, de Heer Seba, en de Heer Ko-Admiraals, ofopde Plaat No. XXXIV.
ning, te vinden.by de LetterK. ziet, zynde een zoort Een paar groene zwart-gebandeerde zeer

van Bchact-Horens.
fraeje Slekken, die niemand dan dezenEen witte ros-gemarmerdebuiten-gemee-
Heer, nevens de Heer van Segwaart, enne groote, en zeer fraeje Tepelbak,
my, (myns wetens) heeft.diergelyke ik noit meer gezien heb.

Een kleen geel Papedo-Horenken.Verscheide andre zeldzame Tepelbakken
SCHELPEN van zyn Ed.,van allerley zoort.

De Straat-Davids-Dubblet, byna als eenVerscheide zeer schoone Guineesche Tooten.
Teljoor, de grootste die oit zag.Een ongemeene schoone en zeer groote

De Bloed-roode en bleeke Compas-Schel-dubblé Paus-kroon, met een byzondren
pen;dog kleener, als die van de Heer Seba.witten grond.

Een Winkelbaak, en een dito op een Ha-Een ongemeene dito, met roodesdruppen.
nen-kam.Een fraeje en vry groote Araus.

Neptunus-Snuyf Doos.Verscheide fraeje West-Indische klimmen-
Een a twee Orangie Lazarus-klappen.de Leeuwen.
Verscheide fraeje Venus-Hartjens, een aDrie buiten-gemeene zeldzame Navels

twee met roode stippels.of Wervel-Hoorns.
Twee fraeje geribde groote Schelpen, alsEen a twee Bezoars of Beddekens , met

de Tour de Bra.gladde vlammen.
Orangie St. Jacobs-Schelpen, met doorn-Een dito, met ingegroefde vlammen.

kens, twee a drie stuks.Een Caret-Hoorn.
Een zeer groote Goude Tong.Turks Papier, twee stuks.
Twee Citroen-geele dito, zeldzaam.Verscheide fraeje geele Boter-weggen.
Verscheide Crissen.Een onvergelykelyk groote Soldaat.

Roeters-Dubbletje, in ’t midden zeer fraey;Twec Paarlemoer-Hoorns , de groorste,
dog my onbekend.die ik oit zag, en uit het Cabinet van

Ongemeene fraeje Landschapjens, ofGriek-de Heer Swammerdam, hebbende yder
ze A Dubbletten.honderd Gulden van snyden gekest.

De rechte Ys- Dubblet twee a drie paar,Twee zeer groote en fracy-gesnede bonte
en onder de zelve verscheide kleene ,Knobbel-Hoorns, of Mata-Boelan's.
die van de andre verfchillen.Een groot, twee kleene Staaten-Vlaggetjes.

Zeer fraeje bonte Mantels, en Wy-tassen.
Verscheide heerlyke gesnedene Beeltenis-

Een paar fraeje Straat-Davias Dubbletten.
sen van Belkin.

De gevlamde Paeuwen-kwast, of de Boon¬Twee Cameel-Hoorns.
Dubblet.Een Spoeltje, ’t eerste, dat hier te Lande

Een Foelic-Dubblet, donker-Purper.bekend is geworden.
Verscheide fraeje enkelde en dubble Hag-Verscheide West-Indische getakte fraeje

nen-kammen.klcene Lap-Hoorns.
Een paar Tyger- Dubbletten.Een byzonder groote Appelbloesseme
Een a twee zeer fraeje blaeuwe Tour deMoerbey.

Bras, of Zonnestraalen.De Orangie Podagra’s.
Eenige Appelbloezeme, dito.Verscheide kleene Duivels-klaeuwtjes.
De geribde Venus-Dubblet volmaakt.Een paar Orangie-agtige Spookjes.
Een andre, diebruin, zeer zeldzaam, enDe groote witte Haspel, een ongemeen stuk.

fraey, dog my onbekend was.Twee zeer groote witte Napjens.
En veel andre stukken, my ontschooten,Verscheide groote Italiaansche Rood-ge

dog waar van ’er ook veele in ’t Werkstippelde Vloertjes.
van Rumpbius voorkomen , en waarEen zeer schoon Napje, van buiten Oran-
van ’er hier agter nog wel eenige, ge-gie, van binnen Paarlemoer.
lyk ook van andre Liefhebbers, zul-Verscheide schoone Maan-Hoorns, Doyers.
len volgen.Verscheide schoone Bagyne Drollen van

By de Heer Groen, zag ik in dat zelveallerley zoort.
Jaar 1720, en ook Ao. 1722. deze frae-Een a twee Wester-Midas Ooren.
je stukken.Velerley fraeje Brandarissen, ook ’t wit

Een Orangie Admiraal.Scorpioentje.
Een Acbaat-Hoorn.Een paar kleene Tootjens wit van grond,
Een kleen ros Vice-Admiraaltje.met een breeden, en een zeer smallen
Drie geele Tooten met geele gestippeldegeelen band, waar van de weer-ga by de

banden; een West-Indische zoortHeeren Vincent, en Groen, dog met Twee
CcccIII. DeeL.
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Heeren Schynvoet en Vincent gezien.Twee zeldzame West-Indische Midas-

Verscheide grooteWest-Indische Admiraals.Ooren.
Een Appelbloezeme Kemphaan, de fraey-

SCIELPEN van zyn Ed.ste die ik kenne.

Een dito, wat flaeuwer van Appelbloes- Een ongemeene groote en fraeje Appel-
bloesseme Tour de Bra.sem , dog mede zeer levendig.

Verscheide gladde zeer vreemde Trompet- Een schoone Goude Tong.
Een groote zeer fraeye ros-geteekendeten, byna als de Aroeze.

Quaker.Groote diep-ingekeepte rosse Horens,
Twce groote Ts- Dubbletten.byna als de West-Indische Mooren, agter

Een kleen Foeli-bladje, Isabel of Orangiemet verscheide omgieringen.
van verwe , op een rotsje , een onge-Twee Guineesche Tooten.
meen stukGroote Ring- of Harts-Horens met Ap-

Een zeldzamebruine Compas-Schelp, zon-relbloessem , en een paar kleene met
der weerga.sterke banden.

Een paardito, flaeuw Appeibloessem. Een zeer fraey Citroen-geel Lazarus-
Klapje.Een zeer groot, en byzonder fraey, sa-

Een uitmuntende gladde Zyger- Dubbles;liaans Vloertje.
als de Grickze A. Dubblet; dog platter.Een paar gladde ronde zeldzame Spillen.

Een ongemeene sterk Citroen gecle Na-Iwee Verkens-bekken, en een fraeje Slek.
gel- Schelp met stompenagelen; heeda-die onder Appelbloessem is.

Een groot Bedaeken met banden, en een nig eene ook by de Heer Vincent is.
Een drie-dubble, byna als een Comnèc-met bedden, die zeldzaam is.

Schelp, mede weergadelops.Twee bruine West-Indische Kroon-Horens,
Twee Peul-Dubblettn. De grootste Ack-en een fraeje geele dito.

Noachs , die kenne ; en nog een frac-Een kleen zeldzaam Wentel-naaldje.
en e dito.Scs Zonmpiens met naaden ’er over,

Een zeldzame Eyken-Houts- Dubblet, ofeen met een halven naad

Bia Tenimbar, met fracje straalen ’erTwec paar kleene Trompetten met zwarte
op. Een zeerfraey stuk, een Cedo Nalli.stippels. Twee zeldzame zwarte Slek-

ken.

By de Heer Jacob Elias Schot hebbe il Ap.Een West- Indische geknobbelde Storm-
1720. deze ongemeene stukken gezienhoed. Een zeldzame Beddetyk. Een groot

Een Orangie Admiraal, die uit 't Cabizeldzaam Buikje.
net van de Heer d'Acquet gekomen, enTwee West-Indische geribde Casketten.
de eerste is, die hier bekend was. HyEen Staaten-Vlaggetje. Groote Appel¬
is zeer sterk van Appelbloessem.bloesseme Moerbeyen.

Een paar schoonc Neptunus-Schachien.Een paar Sjankos. Een fraese West-Indi-
Een schoonc Appelbloesseme Kempbaan.sche Krul-Horen. Een zeldzaam groen
Een paar Admiraols der Gnemoe- Hovens,verkeerd Herentje, en meer van die

of der Band-penien.zoort.
Verscheide groote Kaap-Horens, en dieIwee zeer groote graeuwe zeldzamever-

zeer schoon get-ckend.keerde Luyt-Horens.
Een zeer fraeje groote Argus ; en meerTwee gevlamde kleene dito, dito.

andre van die zelve zoortEen West-Indische geel-gevlekte en ge-
Verscheide Appelbloesseme geribde Too-doornde Snippen-bek, van de Heer d’Or-

ten, die ik niet kenne, en niet weteville.

meer gezien te hebben.Twee adrie gedoornde Snippenbekken, by
Een Opper-Admiraal.Rumpbins Tab. XXVI. No. 5. te zien.
Een ros-agtig graeuw basterd Wentel-Twee a drie Zuyd-Landze Trompetyens; en

trapje, een ongemeen en zeldzaam stuk.een ongemeene van de Heer d’Orville
Zeer fracie Nassouwen.Twee Neptunus-Schachten. Een fraeje rosse
Een Orangie-agtige Rysten-bry- Hoorn,Moor. of

Een gestreepte Bezoar. Zeer fraeje ge- Sproetje, zeer fraey, en zeldzaam, ja
weergadeloos.snede Coquiljes.

De graeuwe West-Indische Moor.Twee zeldzame Storm-hoedjens. Verschei-
Een zoort van een langagtig Stompje vande fracje klimmende Leeuwen.

agteren als een Knol, en met groeven.Fraeje Kemphaanen.
Twec paar Crissen.Een getakte zeldzame Knol.
Twee Jokjens, of Wevers-Spoeltiens.Een paar Jokjens, of Wever-Spoeltiens.
Een zeldzame schoone en groote bruinet,Een groote, en twee kleene Haspels.

met veel witte en fracje bruine blok-Een kleen graeuw Tootje met een breeden,
ken ’er in.en een kleenen band, en nog een dier-

Een kleene rechte Goud-Lakenze Hoorn,gelyke ; en nog twee paar zoo by de
byna
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byna als een blaeuwagtige Hoender-veder
of Bruinet, zeldzaam.

Een paar zeldzame Babilonsche Torens ,
byna leverver wig

Fraeje kleene getakte Lap-Hoorns.
Een leververwige fraeje Arke- Noachs.
Een paar gladde West-Indische Spillen mei

tanden.

Een of twee schoone Guineesche Tooten,
zeer fraey.

Een paar middelbare groote Spillen.
Eenige fraeje Bultjes, of Buccheltjes, en

een met een manneken ’er op.
Een uitmuntende Canari met tanden ,

fraey gemarmerd.

Twee paar gevlamde geribde West-Indi-
sche Casketten ; dog ’t een paar groot,
en uitmuntend fraey.

Een paar Isabelle, of Orangie Nassauwen
Een paar zeldzame graeuwe verkeerde

Luyt-Hoorns, of Vygen, vry groot
weet niet dat die meer , dan by dezen

Heer, en de Heeren Schynvoet, Vincent,

en Groen zyn.
Verscheide verkeerde geele Hoorns.

Witte Zwitzers-brocken, met korte doorns.

SCHELPEN van zyn Ed.
Verscheide paaren fraeje Bacafsam-Schel¬

pen.

Verscheide Steen-scheden.

Twee a drie fraeje gedraeide Haspels.
Eenige Peuldubbletten.

De Straat-Davids- Dubblet.

Een uitnemende Orangie Lazarus-Klap.
Ettelyke roode Del Minasche Dubbletten

van D. Adama, zynde een zoort van
roode Pofferkens.

Een zeldzaam gekartileerd Wasel-Tzer.
Een groote Appelbloezeme Tour de Bra,

en eenige paaren kleene dito.
Een paar groote Navel- Dubbletten zeer

zeldzaam met diepe groeven, vallende

op Batavia.

Verscheide andre van een zoort, die nog

wat anders is.

Een Orangie zeer schoone Foeli-Dubblet,
een duim lang, en twee vingers breed

Een Appelbloessem en wit gedoornd St.
Jacobs- Schelpjie, als een Wy-Taschje,
ongemeen , hoedanig een nu de Heer
de la Fallie in den Haag ook bezit, en

A°. 1717. van my onder andre Dub-
bletten en Hoorns gekogt heeft. Ook
heeft 'er de Heer Seba een. En (zoo

geloove) de Heer Vincent een dier-

gelyk.
Een groote Tour de Bra , als de gemeene

kleene, of als de Ternataansche Letter-
Schelp; trekkende wat na den blaeu-

wen.
Ettelyke schoone Smirnasche St. Jacobs-

Schelpen, Citroen-geel, en met wit
opwerk.
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Een paar groote Compas-Schelpen ;dog

geloove dat de Heer Kiggelaar de groot-
ste heeft.

Een paar bloed-roode dito.

Verscheide schoone Goude Tongen.
Veel schoone bonte Mantels.

Ettelyke schoone roode, groote Orangie,
en andre, ook eenige Citroen-geele St.
Jacobs-Schelpen.

De zeldzame witte geribde Venus-Dub-
blet.

Verscheide fraeje Ys- Dubbletten.

De Heer Albertus Seba heeft mede zeer
fraeje Hoorns, onder welke my voorstaat

deze zeldzame stukken Ao. 1720. en 1724.
gezien te hebben :

De Orangie Admiraal van de Heer d’Or-
ville voor 60 gulde ingekogt ; dog nu
in handen van een ander.

Een Doeken- Huyfje, het grootste dat ik
wete in Holland heel gezien te hebben;

een ongemeen fraey stuk. Het is ge-
komen van de Heer Cornelis de Bruin,

die beroemde Reiziger, en is weerdig
van alle Liefhebbers gezien te wer-
den. Het is ontrent drie hand breedten
en , na myne gissing, nog wel zoo
lang.

Een paar zeer fracje gladde West-Indische
Spillen, hoedanige ook de Heer Luder
gehad heeft ; en eene onvolkomene
dito.

Een paar zeer fraeje Argus-Hoorns.
en paar Kaap-Hoorns.
Verscheide fraeje Bedderyken.

De gladde Trompet of een diergelyke.
Iwec a drie Cameel-Hoorns.

Verscheide buiten-gemeen-groote Harts-
Hoorns.

Tuwee West-Ind: groote geele gebandeer-
de en gespikkelde dito, eneen uitmun-
de groote daar van.

Een Ros-agtige fraeje zeer zware West-In-
dische Trompet.

Verscheide groote fraeje Slekken, uit de
Middelandsche Zee, met tuiten.

Verscheide West-Indische zwart- geban-
deerde lever-wige Brandarissen.

De geele en Orangie West-Ind: Kuypers-
Boor.

De Opper-Admiraal, zeer goed, en vol-
komen.

Verscheide Guineesche Tooten, en eene die
fraey groot is.

Een paar Cartageensche Lik-Hoorns, of
Klip-Hoorns

Een fraey Draken-Hoofdje.
De zeldzame Zonne-Hoorn; zynde uit myn

aangehaald goed gekomen.
Eenige Achaate Hoorns, of 't blad der

Admiraals by Rumpbius op de Plaat No.
XXXIV. by de Letter K. te zien.

Een paar Jokjens, of Spoeltjes.
VeelCccc 2
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Veel schoone Brandarissen, ook ’t wit

Scorpioentje.
Een uitmuntende schoone half-zwarte, en

witte Brandaris.

SCHELPEN van zyn Ed.
De groote bleek-roode Compas- Schelp

Een zeer groote Appelbloesseme St. Ja
cobs-Schelp of Wy-Tas met doorns, als

die welke de Heeren de la Fallie en Schot
mede hebben.

Zeer groote en zeer volkomene Nagel-
Schelpen, byna al zoo groot, als by de
Heeren Vincent en Kiggelaar.

Verscheide roode Del Minase Schelper
van D. Adama.

Verscheide Appelbloezeme groote Tour
de Bra’s, of Zonnestraalen.

Een a twee enkel-blaeuwe donkere dito.
Een bleeke Orangie schoon-getakte La

zarus-klap, en verscheide andre van die
zelve verw en daar onder rechte

Orangie
Verscheide Haanekammen.
Neptunus Snuifdoos.

Twee fraeje Neptunus-Schachten.
Een bastaard-Cris

Verscheide fraeje Konings-Mantels.
Zeer groote bastaard-Wafel-Tzers.

Ao. 1719. Heb deze ongemeene stuk
ken by de Heer Schaid gezien.

HOORNS,
Verscheide St. Maloze, of Fransche Bel-

Hoorns; die ook in Guinea vallen.

Twee groote West-Indische Spillen met
tanden; dog de eene maar volkomen.

Een schoone West-Indische bruine Toot
die niet kenne, fraey gemarmeld

Graeuwe en bruine gladde platte zeldza-
me Doyers.

Een zeldzaam Midas-Oor uit West-Indien,

graeuwagtig, en van binnen Appelbloes
sem.

Een fraeje Orangie West-Indische Kroon
Hoorn , hoedanig eene uitmuntende

geele ik ook by de Heer van Segwaari
vinde. Deze is vry groot, en schoon.

SCHELPEN van zyn Ed.
Een groote Appelbloesseme Tour de Bra.
Eenige Smirnase St. Jacobs- Schelpen, of

Wy-Tasschen, wit, en flaeuw Appel
bloessem ’er op

Eenige Orangie Dubbletjes.

In’t Jaar 1720. zag ik onder het on-
eindig getal fraeje Hoorns van de Heer
Vincent, tot Haarlem, deze uitmuntende
stukken.

HOORNS.
Twec Orangie Admiraals.

ELING DER

Een Opper-Admiraal, fraey van groote,
en goed.

Twee Zuydlandsche Trompetjes.
Een Jokje, en twee a drie kleene bastaard-

dito.

Een groote en een kleene gevlamde ver-
keerde Luyt-Hoorn, zeer mooy.

Een paar bruin-gevlamde sluyke zeldza-
me Mollen

Verscheide Appelbloesseme geribde Da-
del-Tootjens.

Verscheide groote Italiaanze Vloeren.
Vier Achaate Horens.

Drie Verkens-bekken.

Iwee a drie gladde Hoorns, als Navel-

Horens, zynde dik en lever-verwig.
Verscheide West-Indische Midas Ooren.

Een paar West-Indische gladde Spillen met
tanden.

Een paar middelmatige Nautili, of Doe-
ken-Huyfjes.

Een groote dito, ontrent 10duimen lang,
de witste, fraeyste en grootste, die ik
kenne , buiten die van de Heer Seba,

die wel wat grooter, maar geeler is.
Een Krab, die van binnen Orangie is.
Een geele groote klimmende Leeuw , n

twee kleene dito, als klimmende Leeu-
wen

Een Buykje, of Bezoar met een naad in
’t midden.

Een a twee fraeje Schouten by Nacht
Vier Zoompkens met naden ’er over henen.
Twec a drie zeer groote Hart-Hdoorns met

banden , de grootste ruym een halve
voet lang.

Twee gemeene, en twee blaeuw-agtige,
Duivels-klaeuwen.

Drie geele Tooten, met geele stippel-ban-
den, en geele vlekken, een zoort van
West-Indische Admiraals

Twce a drie Slekken met roode tuiten.

Twee zeldzame Horens als Vledermui

zen, met 13  14 fyne rosse banden ;

dog de eene wat geeler van banden, en
hebeen diergelyke, rooder van banden,
by de Heer Schynvoet gezien, d'Orangie
vlag genaamd, en by niemand anders.

Twee a drie dito graeuwe, met een ver-
keerden bek.

Drie a vier gladde Horens, van fatzoen

als een kleene Trompet.
Een paar verkeerde geele Hoornkens, en

nog i dito.
Twec Haspels.

Twee a drie fraeje Kaap Hoorns.
Drie Caret-Hoorns.

Drie a vier Kaiwykze Hoornkens metban-
den.

De West-Indische geele Kuipers-boor.
Een paar groote geknobbelde Trompetten
Een zeldzaam kleen Hoornken met drie

omwentelingen of kringen agter, dat

niet kenne.
Een
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Een paar kleene geele Hoornkens meteen
twee bruine banden.

Twee Goude Lakens met drie banden ,
ieder byzonder, en zeldzaam.

Verscheide zeldzame Doyers van verschei-

de verwen.

Ook groene gemarmelde dito.
Een a twee paar diep-ingegroefde kleene

Hoornkens.

Ettelyke zeer fraeje rechte, ook Boeren-
en wilde groote Musycquen.

Een a twee Staten-Vlaggetjes.
Twee Olikoeken met Corinthen met veel

Appelbloessem.

Een Sproetje, of de Kikvorsch die van
binnen zwart is.

Een groot schoon Kempbaantje, die lever-

verwig, en een Appelbloessem is.
Een Eyken-houts-Toot met een band.
De witte kort-getakte zeldzame Swit-

zers-broek, en zeer fraije kleene Krul-
Hovenkens

Eenige graeuwe Mooren, of Misticen.
Een zwarte Moor , wel een voet lang
Drie groote gebandeerde Mooren , yder

byzonder.

Verscheide getakte rosse en bruine Bran-
darissen uit West-Indien, of uit de Mid-
delandsche Zee.

Een zeer groote Soldaat, met de Visch
er in overgekomen, en verscheide klee

ner dit-.

Een Appelbloessem Brandarisje.
Het wit Scorpioentje; en een zwart.
Een a twee Neptunus-Schachten.

Een zeldzame graeuwe kort-gedronge
Dadel, als de Persiaansche van Jonston
byna.

Verscheide fraeje Bedderyken.
Een a twee Saten-Vlaggetjes.
Een groot Beddeken met banden ; dog die

met groote Dobbelsteenen, of Bedde-
kens, niet.

Een gestreepte Bezoar.
Een paar groote Talang- of Lap-Horens,een

Manneken, en Wyfken.
Een zeer fracje gevederde kleene zeer

donkere Trompet.

Een fraeje West-Indische gedoornde Snip-
penbek.

Twee kleene Arken Noachs.

Eenige groote Fransche Bel-Hoorns, en
een zeer kleene.

Vier a vyf Argus-Horens, en een vry groot
van oogen, en fraey.

Drie a vier Sjankos, of Offer-Hornes.
Twee groote Wervel-Horens.

Een Buykje met een dikke naad in ’t mid-
den.

Eenige zwartagtige Harts-Horens met
banden.

Een uitmuntende schoone groote Neten-
kam of dubble Spinnekop, volkomen
van tanden.
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Een dito onvolkomen , en nog 2 paar
kleener, mede volkomen van tanden.

Verscheide West-Indische kleene gedoorn-
de Lap-Hoorns, en een a twee met hui-
zen ’er op-

Een zoort van een Cameel-Hooyn.
Iwee getakte Knollen.

Een gemeene vry groote dito.
Een a twee Ternataansche zeldzame ge-

takte Vleermuyzen.

Groote doorgesneede Papedo- of Paarle-

moer-Horens ; en een dito fraey uitge-
gesneden.

Iwee a drie Zee-Tonnen.

Een paar kleene witte, of graeuwagtige
Tootjens met een breede en een smalle
geele band.

Een heerlyke en groote Kroon-Horen, en
meer kleene.

SCHELPEN van zyn Ed.
Een Venus-Hartje, rondom fraey Appel¬

bloessem.

Een met Purpre stippen.
Een Citroen-geel, fraey ; dog niet te sterk

van verW.

Een zeer grootte volkomene Nagel-
Schelp.

Zeer fraeje Poffers, of Quakers.

Een paar Compas-Schelpen.
De bloed-roode, en de bleek-roode dito,

van ieder een paar
Drie donkere zeldzame groote Zonnestraa-

len, of Tour de Bra’s, enkel blaeuw.
Verscheide groote Appelbloezeme Tour

de Bra's.

Verscheide heerlyke Orangie Lazarus-

klappen, ook enkele en dubble Haane-
kammen.

Vier a vyf Citroen-geele zeldzame Dub-
bletten, of Steene-bloemen , hoedanige
mede by de Heer Luder verkogt zyn.

Twee Crissen, een groote, en een kleene.
Verscheide Peul-Dubbletten.

De rechte Steen-schede nog in de Steen
stekende

Iwee ongemeene,en twee gemeene Straat-
Davids-Dubbletten.

Een fraey paar Straat-Davids-Dubbletten.
Twee a drie goede Goude Tongen.
Een witte Tong
Een in een gedrongen Citroen-geele Na-

gel-Schelp met stompe nagelen.
Een dito, met wat Appelbloessem, zeer

fraey,
Een zeer groote, en zeer volmaakte Na-

gel-Dubblet.
Twee kleene Rots-Dubbletteu.

Een gedoornd Wy-Tasje wit en zwart,
rood-agtig van verwe.

Een a twee zoorten Ambonsche, byna als
de Cartageensche.

Verscheide schoone bonte-Mantels, en

en groote St. Jacobs-Schelpen.
EenCccc 3
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wat smaller, en nog van een agter-kantEen zeer groote gedoornde volmaakte
voorzien is. Zynde een wonderlyk fraeyHolster, of Ham-Dubblet, veel grooter
en weergadeloos stuk ; hoewel de Heer

als de myne Groen een diergelyk heeft ; dog die datDrie fraejeroode St. Jacobs-Schelpen, met
schoon Appelbloessem niet heeft.

witte ruitjes.
De groote, en onnoemelyke meenigteEen fraeje sterk-roode, matig- groote,

15van fraejigheden, die dezen Heer bezit
dito.

oorzaak, dat my veel andre Hoorns enEen kleene Orangie St Jacobs-Schelp.
Schelpen ontschoten zynDe groote geribde Venus-Dubblet.

Verscheide fraeje Mossels In’t Jaar 1718 zag onderde Hoorns erEen Appelbloezem-agtige Foelie-Dubblet, Schelpen van de Heer Francois Kiggelaar
die mooy is.

een ongemeen groot Liefhebber nMitsgaders veel andre heerlyke stukken,
naeuwkeurig kenner van de zelve , dezedie my , door de groote menigte var
ongemeene stukken.alles, ontschoten zyn , alzoo die maa
Een hecrlyke zoort van groote zeldzameonthouden, en niet aangeteekend heb

Doyers , van gedaante als een plat
Moorsch Tulbandje, die wat Petool-By de Heer Auditeur de la Fallie, in
agtig zyn, een ongemeen schoon groenden Haag, heb Ao. 1718. een groote
stuk.Schat van fraeje en zeldzame Hoorns ge

De groote zeldzame gevlamde, en ge-zien , waar van my deze in ’t geheugen
knobblde Triton, of Trompet.

nog hangen.
De Slak met een verkeerde bek , die nu

in handen van de Heer van Segwaart is.HOORNS.
Verscheide andre fraeje zeer zeldzameTwee zeer fraeje Opper-Admiraals , yder

zwart-geteckende Pekken, byna als debyzonder van verw en teekening; dog
Batavische Alikruiken.de eene fraejer, als de andre
Een zoort vanzeer lange Zoompjens, zyn-Een zeer zeldzaame Hoorn, by zyn wel

de fyn-geribd, nog wel eens zoo groot,Ed: Cedo Nulli genaamd , van groote
met een breede Lip, als de Miaas-Ooren.byna als een Orangie Admiraal ; dog
uit de Middelandsche Zee.korter in een gedrongen, en wat dik

Een schoone zeer groote Verkens-bek.ker, hebbende kleene geele , witte
Een dito, dito met een groote steert.en bruin-agtige bandjens ketens-wyze
Twee groote Neptunus-Schachten ; deover de geheele Hoorn , die my zeer

eene recht, (nu by de Heer van Seg-zeldzaam, en fraey, voorkwam, zyn-
waart,) en d’andre wat krom, en metde een ongemeen stuk, dat niemanc
een bocht.

anders bezit.
Een paar gladde getande West-IndischeEen Orangie Admiraal, welke ik nietge-

Spil, en ook nog een paar grovterzien heb, maar die zyn Ed: (zoo my
zoort, zondertanden. Decerste komtbericht is) naderhand bekomen heeft.
in Bonannus voor, en is by de HeerTwee zeer fraeje Wentel-trappen, en nog
Luder ook verkogt ; dog de grootereen bastaard zoort.
zoort komt in Bonannus niet voor, de-Verscheide gestreepte zeldzame Bezoars,
ze bezit nu de Heer van Segwaart.of Beddekens.

Twec Jokjens of Spoelijes , die de HeerEen fraeje zwarte Schout-by Nacht.
van Segwaart nu ook heeft.Een zeer fraey gemarmerde Arke Noachs.

Twce Vice- lidmiraals.Veel vreemde my onbekende Hoorns uit
Twee Hoorns als Babilonsche Torens vande Middelandsche Zee, of West-Indien,

lengte; dog glad, met kleene bruincdie zyn wel Ed: zeide uit het Oosten be
vlekken op een graeuwen grond , enkomen te hebben.
byna als een zoort van dunne Trompet-Veel roode Meirkens.
tenVeel ongemeene Appellbloesseme Slekken

Verscheide zeldzame Arken Noachs.Ongemeene Citroen-geele en fraeje Oran-
Een Orangie Admiraal.ie Schelpen, nevens heerlyke Lazarus-
De Guincesche Toot, verscheidene van dien.klappen.
Een fraeje Harts-Hoorn met banden, enHet gedoornd Wy-Tasje.

nog een goede.En van de Schelpen staat my nog een
Verscheide West-Indische fraeje Harts-ongemeene Bia Tenimbar, of anders de

Hoorns.Eyken-houts-Dubblet voor, die vry groot,
Een a twee groote Italiaansche Vloeren.en met twee a drie zwarte dwars-banden;
Een Hoorn byna als de klimmende Leeuw ;maar beneden aan den buiten -zoom met

dog kleener.een fraeje hoog-Orangie band , wel een
De gedraeide Haspel.pink breed, geteekend is, en die pas er
Verscheide Krul-Hoorns uit het Westen,wat van ’er nog een heeft ; dog die daar

of uir

Die van
de Heer

Kiggelaar
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Een groote witte Spil.of uit de Middelandsche Zee, en ook
Twec witte kleene kort-getakte Switzers-eenige niet zwarte takken

broeken.Verscheide ongemeene Vliegen scheetjens,
Twee grooter voor getakte dito.ook groote Wliegen-scheetjens, en groo¬
Verscheide verkeerde geele Hoorns.te Vloyen-scheetjens ; dog anders als
Een paar lanwerpige Catwykze Tollen, nuonze groote van de Schilpads-Eylanden.

by de Heer van Segwaart.Een paar kleene gladde West-Iadische zeld

zame Storm-hoedjens, of uit de Midde-
SCHELPEN van zyn Ed.landze Zee.

Een zeer groote schoone T: Dubblet, deEen weergadeloos Blaasje met een schoo-
grootste, en fraeyste, die ik kenne, nunen spier-witten dwars-band, een stroo

in handen van de Heer vun Segwaart.breed, staande tusschen twee fyne zwar-
Een groote Compas- Schelp, zonderte banden.

weerga.De appelbloezeme Carikol, of Slck, uit
De bloed-roode dito.dec Misdelandsche Zee, nu by de Heer
De bleck-roode dito.van Segvert.
Een paar zeldzame ingekorvene Stots-kap-Een zeldzame dikke korte stompe Trom-

pen, die op elkanderen paarenpet.
Twee Smirnasche St. Jacobs- SchelpenEen Schout-by Nacht, en een dito lever-

Citroen-geel, en wit.verwig
Een kleene Appelbloezeme groote TourEen fraeje dito, die zwart is.

de Era.Verscheide West-Indische Tooten.
Een geel-agtig Venus-Harije.Twee Guineesche Tooien.

Fen Appelbloessem dito.deze heeftEen schoone West-Indische
Een fraeje Orangie Lazarus-klap, op eennu de Hr.Kroon-Heorn.

5

van Seg- Klipje. Nu in handen van de Heer vanEen dito , dito Orangie,
Segwaartwaart.dito zeer fraey

Eenige fraeje Haanen-kmmen, en eenof Bedde-Een paar gestieepte Bezoars ,
vier dubble. Nu in handen van denkens.

evengemelde Heer.Verscheide fracie Beddereyken met knob-
Een fraeje bruine bonte en witte Bonte-bels, enz.

mantel-Verscheide verkeerde graeuwe Hoorns, of
Een paar zeer groote Nagelschelpen, vol-Luyt-Hoorns.

komen van nagelen , en een Citroen-Een Appelbloessem geribd Tootje.
geele , te zamen, nu by de Heer vanTwee Camel Hoorns.

Segwaart.Twee langwerpige Zuidlanders, als bas-
Twee Dubbletten, even eens als de Carta-taard-Pauskroonen van spikkeling; zeer

geenze.fraey
Twee Boom-Dubbletten.Een schoon Doeken-huysje.
Twee Crissen.Die graeuwe Moor
Een zeer groote bruine gemarmerde Pof-Een violet 9uallebakje.

fer, nu by de Heer van Segwaart.Een schoone groote Renphaan, met een
Een a twee groote, en meer andre Mos¬vinger, zynde leververwig

sels, die fraey zyn.Een paar fraeje gevlamde Tepel-bakken,
De witte geribde Venus-Dubblet.nu by de Hecr van Segwaart.
Die Cabinetten van dezen Heer zyn inVerscheide geribde West-Indische Cas-

Juny 1723. in den Hage verkogt; enketten.
t verdre kan men in die Catalogus zien.Verscheide Midas- Ooren uit de Midde-

landsche Zee.
De Heer Segveld in 's Gravenhage bezitEen paar kleene Appelbloesseme, die nu

mede zeer fraeje en ongemeene stukken,de Heer van Segwaart heeft.

die by geen andre Liefhebbers zyn. VanVerscheide fracje Carakollen, anders dan
zyne fracje Hoorns heb ik nog deze ont-de vorige.

houden, Ao. 1718. en 1720. gezien teEen paar Tyger-Slekken; en een paar zeld-
hebben.zame groote groene en zwart- geban
Een Hoorn, als een Knol met een tuyt,deerde dito anders Koe-oogen Slekken ge-

zynde wit, en agter drie a vier in ge-naamd. Nu in handen van de van Seg-
gegroefde kringen hebbende.aoart.

Een Citroen-geel Stompje van Curacao,Fraejc Bandesche kleene witte Krul-Hoorns
met twee a drie omgieringen met tak-met zwarte takken
ken. Dit zag nergens meer.Een paar fracje Fransche Bel-Horenkens.

Een dito, dito grooter Hoorn, die nietEen paar dito, dito syne gestreepte, zeer
kenne, ook van daar. Deze hecft ookmooy.
niemand anders.Een paar Wy-Tassen.

Ver-

En van
de Heer

Segveld.
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Verscheide geele Orangie, en ook witte,Verscheide Keisphaazen lever-verwige,
dik ke Filoozen, of kleene Poffertjes vanen een zeer fraeje, die Appelbloessem
Curacao, die by niemand gezien heb.en de kleenste van de drie is , die ik

Een groote fraeje Purper-agrige Mossel.kenne.
Twee Crissen.Een Appelbloesseme getakte kleene Lap-
Een paar diep-ingekorvene DubblettenHoora; dog zonder lap ’er aan.

even eens als twec parende Sois-kapje:-Iwee zeldzame Hoorns met snuiten, by
na als den Admiraal van Orza, lever- zeldzaam, en heb die alleen ook by de

Heer Kiggelaar gezien.verwig, zynde een zoort van Tom-
Drie roode Schelpen van D. Adama vanpette--

Del Mina.Een paar zeldzame korte witte Switzers-
Een groote Compas-Schelp.broeken, uit de Middelandsche Zee.

Twee kleene witte zwart-getakte Krul- Agt Haanckammen by een, en nog twee
a duie andreHorens

Twee dito, veelbruiner, dito van grond Een schoone licht-Purpre St. Jacobs-
Twee groote kort in een gedronge zwar- Schelp

te breede Mooren; hoedanige nergens Een zeldzame Lazarus-klap zonder tak-
ken.gezien heb.

Drie a vier Ar-uinze Tepel-bakéen.
Drie a vier andre dito, rond, bruin, en My staat voor A° 1718. by de Hee,

kleener, en drie a vier nog kleener dito. Jacob Bart in den Haag, wonende in de

Twee lichte geribde Wes-Indische Cas- Wagen-straat, deze fraeie stukken gezien
ketten. te hebben.

Twee wat zwaarder, dito.
Een paar zeer kleene Amboische dito, met HOORNS.

netjens Een paar groote zwarte Meerent.
Twee roode geribde Arguinze Tootjens. Een uitnemend- groote , dog wat ge-
Twee geele verkeerde Hoorns. schonde, Bruinet.

Twee paar Crissen. Twee minder dito
deze heefiEen Appelbloezeme Zwit- Een paar witte zeldzame Spilleu ,dic

zynEd: al-zers-broek. noit by iemand anders zag O1Ly
leen.Stompje. van de Heer Fagel gekomer ;dog acEen dito,

dito.Een geel 1720. vond die niet meer by zyn E-
Vier Fransche Bel-Hoorns, zeer fraey. Een zeldzame Appelbloesseme Se-

Twee groote Italiaanscae roode Vloerkens. Een zeer schoone volkomene Nassauwer.
Een paar bruine klimmende Leeugez. Een paar graeuwe zeldzame Tooies , als
Drie geele kleene dito. Harts-Hoorns.

Twee groote dito, met groote drup-
De Heer de la Follie tot Dolft, heeftpels.

Een Neptunus-Schacht. zekerlyk een zeer fraey Cabinet met
Een groote zwarte Moor met eene band, Hoornkens ; dog wat dien Heer Eezit

de grootste, en beste, die oit gezien weet ik niet, dan alleen dat ik weel
heb, zynde vry langer als een span, dat zyn Ed. deze stukken, waar van eeni

en vry dik ge gezien heb, heeft.
Twee groote Trompetten.

Een violette Slek, die niemand meer heeft; HOORNS.

dog twyffel, of ik die ook by de Heer Een Wentel-trap. Dit is imy van andre
Schot gezien hebbe¬ zoo bericht.

Een a twee zeldzame Luyt-Hoorns. Een Opper-Admiraal, by my Ao. 1717.
Twee paar groote West- Indischegeele gekogt.

Kuipers-booren.

Twee geknobbelde Beddetyken. SCHELPEN.

Een paar geknobbelde graeuwe Lap Een zeer zeldzame en ongemeen fraeje
hoorns. Konings- iantel.

Een zeldzame groote gekartelde Doyer. Een donker-blaeuwe groote Tour de E-z.
Een zeer kleen West-Indisch Storm-hoedje, Een zeer fraeje Citroen-geele Dubblet

of Casketje. uit de Middelandsche Zee, dieniet ken-
Een zeldzame platte Rudolfus, of Wyd- ne, welke drie stukken gezien heb.

monder, een zoort van Beddetyken.
Een zeldzame Musycs-Hoorn zonder Mu- Van de ongemeene stukken , die de

sycq-nooten. Heer Bloem tot Rotterdam bezit, konier

my deze te binnen.
HOORNS.SCHELPEN.

Een schoone getakte Switzers-broek.Smirnascle St Jacobs Schelpen, vier paar
Een

an d
e1

Sart.
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LIEFHEBBERS VAN DE
Een geribd Appelbloessem fraey Tootje,

anders de Dadel-Toot genaamd.

Twee fraeje zwart en wit-gemarmerde
kruiken , wat grooter als myn Zuyd-
landers , en in Bonannus te vinden ,
No. 220.

Een groote getakte West-Indische Snip-
penbck.

Drie Fransche Bel-hoorns.
Een groote Kikvorsch met verscheide

bruine banden op een witte grond.
Een paar West-Indische Hoorns, als Spel-

lewerks- kussens met witte banden van

vlckskens.

Een paar West-Indische fraeje Tootjens.
Een paar Catwykze Tollen.
Een graeuwe Rudolfus meteen wittenband,

en van binnen Orangie.
Een dito zonder band, van binnen wit.

Een paar witte klcene lange Tepelbakjes van
Curacao.

Een paar bruine kleene dito.

Een zeldzame witte Westerze Krul-Hoorn

met takken, zonder krullen.

Een groote dito, zynde dik en zonder
eenige takken, byna als die van de Hr.
Wybers uit het roode Meir.

ofEen a twee zeer zeldzame Alikruiken,

Slekke-Hoorns.

enEenige zwarte Mooren met banden
een zeer fraeje, schoon van band.

Twee a drie klcene graeuwe Mooren.
Een zeer groote Tepel-bak.

SCHELPEN.

Een groote Haanekam.
Een zeldzame graeuwe weergadelooze

Bult-Dubblet.

Een volkomene Appelbloezeme Krab met

pooten ; Een ongemeen stuk, en ver-
scheide an 're, welke ik voorby gae

Een gebucchelde dito, als een Kemp-
haantje.

Twec zeer groote Ham-Dubbletten van

Curacao.

De Heer van Segwaart bezit in zyn uit-
nemend fraey Cabinet deze zeldzame stuk-

ken, zoo verre het my heugd die gezien
te hebben.

HOORNS.
Vier Olie-Hoorns met rosse banden.
Twee zeer groote dito , met breede rib-

ben, ongemeen.

Een paar kleene, en nog drie paar groo
te Caret-hoorns, waar onder zeer fraeje

ofEen paar zeer moye Bagynen-drollen ,
Tollen.

Twee groote zeldzame geribde Spillen,
ongemeen fraey.

Een paar groote geknobbelde dito.
Zeer groote bonte Knobbel-Hoorns.
Twee zeer groote, en vier kleene Nap-

jens.

III. DeeL.

ZEEHORENKENS. 175
Een flaeuw-geribde moye groote Spil.
Een zeldzaam paar lygers, als Vloye-

scheeten.

Een groote getakte West-Indische Snippen¬
bek; en drie bonte gebandeerde dito.

Twee paar groote Orangie Bruinetten.

Vier Kraal Nautuli, of Kraal Doeken-huyf-
jens, matig groot.

Een paar groote Doeken-huyfjens.
Een paar gemeene fraeje dito , en neg

twee paar kleener zeer fraeje.
Twee paar Fransche Bel-horens.
Vier kleene Spaansche Horenkens.
Een glad West-Indisch Midas-oor.
Een groot Zoompje met een naad ’er over;

en nog ettelyke andre zoo-
Drie enkelde W'est-Indische Casketten, yder

byzonder.
Een ongemeene groote gedoornde Bedde-

tyk, de grootste die kenne, en meer
andre.

V yfa zes gesreepte Bezoars, en eenige
van verscheide gronden en vlammen.

Les Katwykze Tollen, en nog twee groo-
ter zoort.

Een groote bruine Doggersandze Hoorn
met veel Wormen ’er op-

Een ongemeene groote Marl-priem.
Negenderley Zee-Appels, en daar onder

een paar Tulbanden.

Een paar Orangie gebandeerde Dadels ,
weer gadeloos.

Een rechte blaeuwe Limoen-doorn.

Een zeer groote bastaard-Wentel- trap.
Een paar witte geknobbelde Lap-boorns.
Twce Duivels-klaeuwtjes, met drie vin-

gertjes ’er aan.
Een paar flaeuw-Appelbloesseme Kemp¬

haanen.

Twee Naalden met witte druppels.
Een paar roode kleene West-Indische dub-

bel-getakte Lap-horens.
Een paar geele dito, dito enkel getakte,

dito met een wit-agtige band boven
by de knobbels; en nog vier andre dito.

Een zeldzame gespikkelde Lap-hoorn, by
Rumpbius Tab. XXXVII. No. 3. te
zien; en deze heeft de Heer Groen ook

Een witte en Appelbloesseme Kemphaan.
Drie leververwige ditoos.
Een paar kleene ditoos.

Twee groote Vleermuyzen, of wilde Mu-
sycquen; roode.

Een geele gedrukte Doyer.
Een ongemeene fraeje Arguinze Krul-

hoorn zonder krullen; dog met sterke
Appelbloesseme baaren, of scherven
over dwars, en met veel banden en
ribben ’er over henen. Een zeer zeld-

zaam stuk.
Een kleen wit en zwart getakt Krul-

horentje.

Drie Orangie Podagra's.
Een ongemeene Tepel-bak met drie over-

langzeDddd
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Een paar Turès Papier, en een paar zeerlangze breede banden , weergadcloos.
kleene dito, zeer zeldzaam.wit, en rosscVerscheide gemarmerde

Een groote geribde Olie-hoorn met witteditoos.

druppels.Een kleene West-Indische dito zonder te-
Twec Opper-émiraols ; de eene zeer goed.pel, en van de lange zoort van Curacao.
Een Onder-Admiraal, mede zeer goed.Een paar groote dito.
Een Orangie Admiraal, die goed isEen paar Argus-hoorns met breede bruine
Twec Omaze Admiraals , vallende op ’tbanden, en met een witte dito.

Eiland Oma, en waar van 'er de HeerVerscheide andre fraeje ditoos.
Schynvoet een heeft.Een paar groote roode Italiaansche Vloer¬

Een Vice- Admiraal.tjens.
Vyf paar zeer fraeje Kaaphoorns waar on-Eenige paaren roode gespikkelde Wolk-

der twee paar ongemene.jens, of Achaatc-bakjens.
Een ongemeene groote Musycq-hoorn.Sipmans-boern, of de Appelbloezeme Da-
Een schoone Olickock met Rozynendeltoot.

Een Vice-Admiraal, en een bastaard dito.Een Achaate Hoorn, by Rumpbius Tab.
Veel Arguinze Krul-Horens.XXXII. by Letter K. te zien.

Vyf Ciperzc Katjens.Een paar zeldzame Boter-weggen, Harts-
Drie graeuwe geslepene Kroon-borens.hoorns met groote stippels gebandeerd.

Een kleene Leeuwen-toot. Een paar zeer zeldzame kleene groen-ge-
Een paar zeer zeldzaam gemarmerde ditoos. vlckte Kroon-borens, die zyn Ed. , en

ik, alleen bezitten.Vier fraeje Guineesche Tooten, waar onder
drie groote. Een paar gevlamde bruin en geele Tepel-

bekkenEen paar zeldzame geele Voet-horens.
Twee paar zwarte, en een lever-verwige Een paar Jokjens, of W'evers-spielkens.

Een Neptunus-Schacht.Zee-ton.
De Curassauze Wolk-toot. Een wonderlyk fraey uitgewerkt en door¬
Een groene Kaas met drie banden. lugtig paar Distel hoornkens A° 1723.
Een paar West-Indische zwarte Pauskroo- ecrstuit Indien gekomen, onder de naam

van Wentel-trappennen, zynde een zoort van groote dikke
Tuyten. Een witte zeer dixke Moerbey hoorn.

Een paar kleene witte geknobbelde Een paar zeldzame gladde Saippe-bekken
Hoorns, met eene rey knobbels, en met tanden ; welkers weergae by de

Heer Luder ook verkogt zyn.byna als Moortjes.
Een paar zeldzame zeer groote Lobben Een geknobbelde Orangie Wydmonder-

Een paar Koejen-oogen Slekken.zonder takken , Draken -steerien ge-
naamd. Een Caracol, die onder Appelbloessem is.

Een paar Tyger-slekken.Twee ongemeene schoone West-Indische
Orangie Kroonboorns, en eenige andre. Ettclyke dik ke Post-horen-slckken

Drie Cameel-borens.Drie paar zwarte, en Appelbloesseme
zeldzame Doyers, of Maan-horens, ge- Een paar gemarmerde getakte Zwitzers-
marmerd. broeken, byna als Stompiens.

Een groote schoone gemarmerde Vyg, Een graeuwe Slek, meteen verkcerden bek
en nog eenige andre. Een ongemeene kort-gedrongen Kroon¬

Een paar lingze of verkeerde Horens. hoorn, even eens als een Harts-hoorn
Twee kleene geribde West-Indische Cas- met een smalle band voor, en in ’t mid-

ketten. den, en met een fyn netje over ’t ge-
heel lyf.Twee groote West-Indische Admiraals

Een zoort van geele Tooten. Een zeldzame rosse Vloyen-scheet.
Een paar groote Soldaaten. Een ongemeen schoon paar blaeuwe WVolk-
Een paar kleene, dog zeldzame dito. jes, of Achaatc Kakjes wonderlyk fracy.
Een paar witte Zwitzers-broeken. Vier Offer-Horens, of Sjankos.
Eenige zeldzame Zuydlandze Trompetjes.
Een ongemeene schoone zwarte getakte Schelpen of Dubbletten van zyn Ed.

witte Brandaris , en nog zoo een dito Een paar Haspels.

wat minder. Een ongemeene schoone bruine groote
Poffer.en dricEen paar Rievier Paus-kroonen,

gedoornde Rievier-Alikruiken. Een weergadelooze vry groote Orangie
Vier Citroen-geele ongemeene Knollen Nagel-schelp, kort en stompvan nagels.

Twee paar Adeig Dubbletten.de eene diep-geribd

Een groote geknobbelde Lap-horen, en Een Orangie Nagel- Dubblet zonder na-
twee dito met bulten, en zes vingers. gels; dog sterk van Orangie.

Een paar groote en een paar kleene Ver- Een Appelbloesseme stompe dito, zeer
heerlyk.kens-bekken.

Een
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Een paar kleene zeldzame gladde Noachs-

schelpen, en de nog zeldzamer gladde
dit o.

Drie witte bastaard Ayken, en twec paar
prulne Arken Noachs.

Een oiigemeen paar zeer volmaakte groo-
te witte Nagel-schelpen.

Een Citroen-geele dito.

Een ongemeene Purpie Foeli-Dubblet.
Een paar kleene Con pas-schelpen.
Een paar witte kleene St. Jacobs-schelpen
Een paar zeer groote dito.

Drie a vier ros-gemarmerde dito.
Een paar bleeke peersche Dubbletten.

Een groot wit plat Wafel-Tzer vol rib-
ben , hoe langer hoe meer verminde-

rende ; zeer zeldzaam , en my onbe
kend.

Een paar groote Raspen.
De zeldzame geribde Venus-Dubblet.
Ettclyke schoone Bontemantels, een paar

Kraal-Dubbletten, en ook fraeje Ko

ningemante ls.
Een zeldzame Dubblet als een Wasel-Tzer

volkringen, aan de cene kant gedoornd.
Een zeer groot Laurier blad.
Een ongemeene Venus- Dubblet zonder

tanden.
Een paar groote blaeuwe en witte Tour

de Bras.

Een blaeuwe dito.

Een paar a ppelbloezeme dito.

Een schoone groote Goude Tong.
Een spier-witte dito.
Een ongemeen schoon Appelbloessem

Hammcken, of Roos-dubblet.

Een paar geribde Orangie St. Jacobs-schel
pen of Konings- mantels.

Een hierlandze Mossel met een Lazarus-
klap.

Een groot Malolis-oor, met een Peerl.

Tuee paar Westersche lange Mosselen.
Twée paar dito, geslepene dito.

lin groote en kleene Cris.
Rlcenc zeer moye Mosselen.
Een purpre Lazarus-klap.

Een groote geele Nagel-schelp.
Een a twee paar groote Zilvere Tafelbor¬

den, een zoort van groote Paarlemoer

schelpen.
Een buiten-gemeene groote gemarmerde

Poffer

Een geslepe graeuwe Noordze dito.
Een Orangie Lazarus-klop op een Klipje.
Twee dito, met witte doorns, ongemeen

fraey, en zeer veel andre van die zoort,
die uitsteeken.

Een drie-dubble dito, op Coraal-steen
gegroeid.

Een kleen zeer wit en zeer fyn-gedoornd
Lazarus-klapje, zeer fracy.

De schoonste, grootste en witste Ts¬
Dubblet, die kenne; en nog eene half
zoo groot, en wat geeler.

ZEE-HORENKENS. 375
Vyf Haanen-kammen.
swec Crissen.

Vyf Ambonze platte Letter-schelpen, of
Hermans-Dubbletten.

Een Purper gestipt Venus-hartje zonder
tanden, en beneden Purper.

Een ongemeene fraeje Purper en wit ge-
marmerde Bacasiam-schelp.

Een dito, dito blaeuw, wit gemarmerde
dito.

Een Carthageenze ongemeene Dubblet.
Een paar Boeren-boon-Dubbletten.

Een Vyg Dubblet; van my gekomen; en
van welke ik ’er nog een paar hebbe.

Een ongemeene Poffer als de Griekze A.
Dubblet, met een zeer breede blaeuwe

en een witte band. Een weergadcloos
stuk.

Een ditoslaeuw gemarmerde, dog platter.
Een geele kleene Lip-Dubblet.
en bruin-overlangs-gestreepte Dubblet,

even eens als de Grickze A. Dubblet.
zeer fracy

Een groote zeer gladde witte Forcelyne
Poffer, ongemeen.

Een paar rosse Ambonze Mossilen.
en paar andre dito.
Vier kleene roode zeldzame Mosselkens,

zeer veel ongemeene bierlandze fraeye
Mosselen.

De Heer Carel Burchard Voet bezit mede

veel fraeye Hoornen, van welke my
deze te binnen komen :

HOORNS.

De rechte Opper-Admiraal, kleen ; dog
zeer helder en reyn.

Een paar ongemeene schoone gemarmerde
Vygen.

Tuèc Caret-Horens.

De kleene Neptunus-schacht.

De zeldzame zwart-gebandeerde Slek van
Cadix.

Een paar kleene onbekende Wydmonders,
met twee reyen knobbels.

Een paar witte zeldzame Schildpads-steer-
ten.

sen Caap-hoorn.
Een paar kleene fraeye witte Krul-hoorn-

kens miet zwarte takken.

Een paar kleene Curagaoze Tepelbakken,
byna zonder tepel.

Een gladde dito zonder tepel.
en een paar klee-Een paar Argus-hoorns,

ne dito, een vinger lang.
Een kleen weergadeloos Tootje , byna als

een Cypres Katje, met twee witte ban-
den.

Fen paar zeldzame geele Kuypers-booren.
Een paar dito, dito Dadels-gewyze, en

lang.
Een graeuwe Zee-ton.
Een ongemee ros en wit-gevlamde Tepef-
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Indische Hoorn, zeldzaam.bak met twee breede rosse banden, een
Vier Spaansche Purpura’s.weergadelooze fraeye Hoorn.
Twee Maan-horensEen witagtig Harpje.
Vier Doggerzandze Knol-horens.Eenige Arguinze witte Pau-kroonen.
Een Hoorn, Turks Papier genaamd.Een Groenlanze Hoorn met een groene bree-
Een kleene dito Arabisch Papier , weerde ronde Lip, zeer zeldzaam, en wat

gadeloos, en noit meer by my gezien.na een Doggerzandze Knol-hoorn trek
Hy is van ’t zelve fatzoen in ’t kleen,kende.

als de groote van ’t Turks Papier, dogTwee kleene fraeye Verkens-snuyten.
nog een weinig anders, en zeer fraeyEen zeldzame Arguinze bastaard-Krul-
met 627 reyen blokjens , byna als dehoorn zonder takken, wat Orangie.
Guineeze Toot, zwart en wit geteekendEen paar Oost-Indische ditoos.
tegen malkanderen , vercierd. HebbeEen West-Indisch zeldzaam Tootje.
noit de weergae gezien ; de zelve isEen groote West-Indische gedoornde Snip-
ontrent een halve pink lang, en zeerpe-bek
glad en helder van grond, en teckening.Zes kleenc ditoos.

Een geelagtige of graeuw-gecle West-Een witte Vyg of Luyt, ongemeen.
Indische Tepel-bakmeteen tepel, en ydeleEen paar Spaansche Hoogsteerten van Cadix.
bruine vlammen. Een zeldzaam stuk.Een groote bleek-geele geknobbelde Bed

Een ongemeene zeldzame Patrys metver-detyk met rosse banden.
scheide dubble banden ; en ook zooeenEen groen Kaagje met een breeden helder
bruine dito, beide ongemeen, en noitwitten band in ’t midden
zoo meer gezien.Trommel¬Twee paar witte Arguinze

Een kleen en zeldzaam Horentje byna alsschroeven.
een breed-gelipte witte Brandaris; dogEen Olie-kock met Corinthen.
bruin; en met 5 a6 opstaande verdee-Een bastaard-dito.

lingen op den rug.Een paar fraeje Kroonborens.
Een Fransche Bel-hoorn.

SCHELPEN.Vier Orangie Arguinze Krul-horens.
Een Hertje met Purpre sippen.Vier witte getakte ditoos.
Tvee Tygers-tongen.Twee West-Indische zeer kleene en onge-
Een spierwitte schoone Tong, even eensnette Casketjes; zeer fraey.

als de Goude Tong, ongemeen.Een paar dito, dito, dito met gebergten
Twce witte Aardbeyen.geteekend. Zeer zeldzaam , en noit
Een paar groote roode Tour de Bra’s, ofmeer by my gezien.
ppelbloezeme Zonnestralen.Twee paar zeer fraeje Agate Tooten.
Een bruine platte zeer groote Poffer. ZeerEen paar Kraal-Nautuli, kleene, ontrent

zeldzaam.een vinger lang.
Twee paar groote graeuwe ditoos medeEen paar Musycq-horens.

zeldzaam.Een paar plat-gebucchelde zelzame Zout-
Drie witte geribde St Jacobs Schelgen metkorls met veel fraeje oogjens.

roode doornen, en ’t eene agter Oran-Een paar zwarte gladde Brandarissen.
gie; met drie stippel banden agter aan.Een paar bruine Arguinze Naalden.

Een groote witte zeer zeldzame St. Ja¬Een paar geslepen Midas-ooren.
cobs Schep, en twee Gredelyne ditoos,Een paar gladde bruine Zuidlandze Trom-
een zoort van Ronings-mantels.petjens.

Groenlandze Dubbletten als Poffers, grootTwee kleene witte Midas-ooren.

en fraey.Een fraeje kleene Arke Noachs.

Een witte dito; zeer zeldzaam.Een paar West-Indische geribde Casketten
Een groote ongemeene schoone Straat-Een paar kleene geribde en overlangs ge-
Davids Schelp, drie duimen breed, ofvlamde Casketten, blaeuwagtig van

byna een hand groot zeer bruin, deverwe.
fraeyste groote, die ik oit zag.Een paar zeldzame geribde Westerze Voet-

Een dito , wat grooter, dog slegter,horens, byna als de Venus- of Voet-hoorn
zynde licht-ros.met hair

Vier paar ditoos, zeer fraey.Vier zwarte Mooren.
Vier Straat-Davids Alikruiken.Een paar Purpura’s, van Cadix, zonder

Een gladde langwerpige Schelp.doornen.

Een paar witte onbekende Posserkens.Een paar blaeuwe kleene gevlamde Cas-
Een Steen-scheede.ketten.
Twce paar Noordze Mossels bleeck violet,Zeer kleene bruine Rudolfus-horens.

en schoon geteekend.Een groote Musycq Hoorn, en nog vier
kleene dito. Vier Tilandze of Noordcaapze ditoos ,

byzonder fraey, en schoon violetEen paar platte Wydmonders , een West-
Een
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Een Spaansche dito hoog violet, zeer
breed ; en van Cadix.

Een paar geribde Venus-schelpen ; doe
desect.

Een groote ongemeen schoone Citroen-
geele Nagel-schelp met stompe nagels;
en een kleene dito zeer fraey.

Een groote Navel-Dubblet, als de Bata¬
vische, zeer gekarteld, en 2 kleene di-
OOS.

Vier wannetjes Dubbletten van Cadix, en
een dito vol pokken.

Een gladde Dubblet met witte dwars-
streepen.

Een paar matige Ts-dubbletten.

Twee groote St. Jacobs Schelpen.
Veel weergadelooze hierlandsche Mosse-

len. Ongemeen fraey.
Ongemeen-fracje Braadpannen.
Een ongemeene fraeje Compas-schelp vol

fraeje vlekken ’er op. Zeldzaam.

De Heer de Koning bezit verscheide
Hoorns, die fraeyen ongemeen zyn, van

welke my deze te voren komen.

HOORNS.

Twee uitmuntende dog verscheide getee

kende Caapen.
Geylamde Schildpads-staarten, of onge-

takte Krul-Hoorns , van Cadix, met

zwarte banden.

Zes fraeje Krooz-Hoorns.
Arguinze Hoorns van die zoort van veler-

ley verwe , ook Appelbloezeme.

Zuidlantze Trompetjens.
Een Admiraal van de Dadels; zeldzaam.

Doggerzandze Knol-Hoorens verscheide
zeer groote, en kleenc.

Twee kleene bastaard-Jokjens, of Spoel-

kens.

Een paar geknobbelde zeldzame witte
Wyd-monders, zynde een zeldzame zoort
van Moerbeyen. Hebbe die noit meer
gezien.

Een paar zeer groote groen-gebandeerde
Maselen, die ook noit meergezien heb

Witte kleene gekartelde Babilonsche To¬
rens, van Curacao.

De gedoornde en ongedoornde West-In-
discie Snippebek.

Arguinze gemarmerde Doyers.
De zwart-gebandeerde Slek van Cadix.
Dunne Modder-Hoorns.
Een groote Hoorn, byna als een Aroeze

Trompet, van buiten wit, van binnen

rood, als de Sjangko's ; dog wat ge-
schonden.

Een paar zeldzame witte bastaard-Naalden
met veel zwarte banden.

Een paar ongemeene witte bastaard-Olie-
koeken, met vyf overlangze dikke rib-
ben, en geel van mond, welke ik niet
wete by iemand gezien te hebben.
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Een paar witte lange Tepelbakken van Cu-

racao, met een tepel.
Een zeer groote bruine dito , van Cura-

cao, en een klcener.
Een paar groote Fransche Bel-Hoorns.
Een Oliekock met Rozynen.
Verscheide ongemeene fraeje groote ge-

doornde Beddetyken , en een ’er onder
die blaeuw, en zeer fraey van Orangie
banden en verwen , en die de uitmun-
tenste is, die ik kenne. Daar zyn 'er
13 14, ieder om het fracyste.

Een paar dubbie Neten-kammetjes.
Een paar geele West-Indische gespikkelde

zeldzame Hayts-Hoorns , de eene met

een tuit, en de andre plat ingebogen
agter.

Een rosse en wit-gekartelde zeldzame Tol
uit de Middelandze Zee.

Een dito groene wat kleener.
Een groote, en een paar kleene Verkens-

snuyten.

Zeven Katwykze Tollen , byna yder ver-
scheiden, en daar onder zeer zeldzame.

est-Indische geribde Kasketten , ver-V

scheide.

West-Indische roode getakte kleene Lap-
Horens, en ook ongetakte.

Een geelagtige dito.
Een zeldzame zoort van een witte Hoorn,

die agter als een Zwitzers-brock ge-
doornd is met drie a vier omgangen.
Deze is zeer zeldzaam. Daar zyn 'er
hier twee van.

Batavische Boere Jongens.

De West-Indische Argus; twee stuks.

Twee Vleugel-Hoorns, of Kemphaanen,
gespikkelde.

Een zeldzaam geribd Buykje, met twee
zeldzame ribben ’er over henen.

Twee rosse dito.

Een paar rosse geknobbelde Lap-Hoorns.
Een Ark.

Een zeldzame dikke Slek, met vier brui-
ne banden.

Een gevoornde Plek-Hoorn.
Een Hoorn, die by Rumpbius op de

Plaat No. XXXIV. by de K. afgebeeld,
en de Achaat-hoorn genaamd is.

Een zeer groote geribde West-Indische
sket.

Een Kuypers-boor als een Dadel.
Een bruine geribde Brandaris uit de Mid-

delandsche Zee.

Een kleene Zee-ton.

Een witte dito.

Het syn geribd Midas- Oor uit West-In-
dien.

West-Indische graeuwe zwart gevlekte
Naalden.

De Cartageensche Klip-Hoorn, of Likhoorn.

SCHELPEN van zyn Ed.

De ongemeene zeldzame groote diep-in-
gekeepteDddd 3
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Een paar Yjlardze of Noordze peerze Dub-gekeepte Navel- of Wervel-Hoorn met

bletten, en meer andre.diepe inkepingen, de Vredevlag ge-
naamd, en nevens eenige zeldzame De Heer Crena bezit deze:
stukken van den Schryver miede in Prent

Drie bruine zeer zeldzame West Indischegebragt , weergadeloos; en met tan-
Klip-klevers of Lik-Hoorns; die byden op zyde; zynde als een groot Wa-
geen Liefhebber gezien heb ; dan datfel-Tzer, of als een Tygers-tong, ontrent
ik 'er ook een by gifte van zyn E-als een hand-palm van grootte, en tus-
bezit.schen de twee en drie duim breed

Eén paar zeer fraeje Menniste Tooten.
hebbende zeventhien omgieringen aan

Een paar geknobbelde West- Inaische Storm¬
yder zyde. boedenEen zeer groote , weergadelooze Aerd-

Een Citroen-geele kleene Dubblet.bey, ongemeen groot van vlekken, en
Ettelyke peersche St. Jacobs schelpen, alsdie ongemeen sterk van rood op een

Konings-mantels.zeer witte grond is , diergelyk ik noit
En meer andre , die my niet te binnenmeer gezien hebbe, welke twee stuk

komen.ken weerdig zyn van alle Liefhebbers
Een groene verkeerde Hoorn; zeldzaam.

gezien te werden.
Het Tucks Papier, ontrent een halve pinkTwce paar fraeje groote Noordze peerze

lang , een ongemeen stuk, en dat ik
Vossels.

zoodanig by geen Liefhebber gezien,De Delminaze Dubblet van D. Adama,
nog in geen Schriften zoo kleen meer

een paar
ontmoer heb.Veel fraeie Mossel-schelpen.

Een zeer zeldzame Hoorn, van forme byEen paar Straat-David-schelpen.
na als een Buykje, of gevlekte Bezoar;De grootste zoort van St. Jacobs-schelpen;
dog wel zoo rond. Een weergadeloos

wit.
stuk.Een lever-verwige dito ingebogen.

Een paar witte kort-gedoornde Hoorns,Mossels van Cadix.
mede zonder weergae.Groenlandze Quakers.

Een paar peersche Ysl ndze, en meer an-Een Noordze Venus-Labbaar.
dre fracye Dubbletten , welke alle on-Een Spaanze witte gladde Dubblet met
mogelyk aanhalen kandrie fyne banden overlangs.

Een Citroen-geele zeer zeldzame Zots-Een zeldzame witte Schelp met dwars-
kap.ribben.

Wat de Schryver bezit, heeft hy bevorensEen Cartageenze Dubblet.
al ten deelen aangehaald, en verder byEen Cris.
de zeldzame stukken , in Prent ge-Een paar bleek-peersche Dubbletten.
bragt en agter aan getoond , hoe-En veel andre, my ontschoten.
wel ’er van tyd tot tyd nog vecl zeld-
zame stukken , welke alle hy onmo-De Heeren Vervel en Crena, (die maar

over een Jaar of twee begonnen hebben gelyk hiermelden kan, bygekomen zyn.
bezitten deze zeldzame stukken:;

Bevorens hebben wy reeds getoond
De Heer Vervel deze: wat Liefhebbers de Wentel-trap bezitten,

nu zullen wy voortgaan , om te zeggen,Een Admiraal
wat voor Liefhebbers deze en geene an-Een getakte Stormhoed met een net er

dre van de zeldzaamste stukken onder
over; dog wonderbaarlyk fraey en zeer

zich hebben.bruin geviamd, diergelyken ik noit by
geen Lief hebber gezien heb. De Orangie Admiraal is in handen

Een paar West- Indische Caskeiten onge
van deze Heeren.ribd, dog vol gladde rosse dwars ban-

den; by my al mede onbekend. De Heer Landvoogd, Adriaan van der
Een Hart-Hoorn met banden , tot half- Stel, in Amboina heeft ’er veel nagela-

wegen toe gegranuleerd, of gekarteld. ten; dog weet het getal niet.
Een ongemeene fra-ye zeeme Zec waejer.
Twee ongemeene groote ronde roode ge De Heer Wybers heeft 'er

kartelde Zee-Appels ; weergadeloos
De Heer Auditeur de la Faillie.Een weergadeloos zeer dicht zwart, geel, I

en rood gebandeerd, en zeer fraey Kat R hebbe ’er.
wyks Tolleken.

Die 80gl.Een kleene roode West- Indische geknob-
gegolden

belde Storm-hoed , diens weergae ik al heeft opDe Heer Schot.
de verko-mede noit gezien heb; dan by de Heer
ping vanSchynvoet; dog vry grooter, dan deze. de Heer

De d’Acquet.
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die is gemengeld van verwen, hoewelDe Heer Kiggelaar. 11

jok zeer fraey.
De Heer van Segwaard. 1

1De Heer Groen. De Guincesche Toot is by deze Heeren.

De Heer Raadpensionaris Gasper van Cit- De Ieer Schynvoet. Wie van deze (1Groote,1ters , (zoo my bericht is) een-
en meerHeeren de beste
andre.heeft, en wetcDe Heer Borgemeester Willem van Cit-

nietrecht; dog1ters.

deze Heeren
bezitten de2Onder De Heer Vincent.

De Heer Schot.velke grootste. Idem.
Liefheb De Heer Seba. 1
bers de De Heer Seba. I Idem.
zel - De Heer Helmolt.
zaamste De Heer van Segwaard.De eene heeft veel Orangie; dog is dof,
stukken

de ander helder; dog te wit.berusten. De Heer Groez.
-

— 6. groote.Onder de Horenkens van de Hecr Dou-
Iglas, A° 1722 verkogt. De Purpre Caap-Hoorn.

Daniel van Loenen in Amboina overleden, Deze zag by niemand, als by de Heer
liet na de twee schoonste, die ik oit Helmolt een paar; zynde van onder sterk21 Behal¬

zien heb, daar al de andre maardoo-a- purper.ven die

de by zyn. 2van de

Heer van Zeer kleene genette Stormhoedjens.
21der Stel.

De Opper- Admiraal werd bezeten De Heer Helmolt. 2
by deze Heeren.

Ik.
2De Heer Auditeur de la Fallie.

3.
yder van de twee byzonder; en nog

Dito West.- Indische.een derde bastaard-zoort.

De Heer Veet.1De Heer de la Fallie, tot Delft.
Ik.De Heer Jacob Elias Schot. 1

s¬
By Rum-

phiusmet Zeer groote Docken-Huyven, of Nautuli,ofDe Heer Schynvoet, Opper-Admiraals,
de Letter werden bezeten by deze Heeren.Admiraals. 3B. C. E.

gemerkt. De Heer Seba heeft de grootste.
1tot Groningen.De Heer Helmolt

De Heer Vincent de grootste daar na;en vry groot.deze is schoon,
dog fraeyer, en zeer wit, het moyste

1Deze zyn kleen; stuk hier te Lande, 10 duym lang.De Heer Voet. 1

dog moy,en heb-
Dito Heer, twee wat kleener. 2ben ’er yder. 1De Heer de Haan

Ik. 1De Heer van Segwaard, 2 Opper-Admi-
raals, en 1 Admiraal. 3 De Heer van Segwaart.

IDe Heer Seba.
De Heer Kiggelaar. 1

De Heer Vincent. I
Turks Papier, bezitten deze.

15
Appelbloezeme Kemphaantjes, of

I.
Vleugel-Hoorns zyn by

De Heer Schynvoet.De Heer Groen, die de beste heeft. 1

De Heer Schot. De Heer van Segwaard. 3
De Heer Segveld. 1

De Heer Voet , 't Arabisch Turks-Pa¬3

De Heer Vincent heeft 'er ook een;dog pier.
De

4

3

7¬

Yder

paar by-

zonder.

En Ipaar
kleene,

weerga-
loos.
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IDe Heer Segveld, een bastaard-zoort.De Heer Crena, een zeer kleen en onge-

1meen Turks Papier.
De Heer Groen heeft een kleen ros Vice- 7.

12 Admiraaltje.
Admiraals van Oma bezitten.

De graeuwe Mol, of de Argus zonder
2 oogen.De Heer van Segwaart.

I 1Helmolt.De Heer Schynvoet.

I Ie.De Heer Schot.

Gladde getande en ongetande West-Sproetjes, of Kikvorschen, die van binnen
zyn, of Rystenbry- Indische Spillen bezitten.Purper of zwart
bezeten by.Hoorns

2De Heer Schot.
4De Heer de Haan.

De Heer Kiggelaar, een paar groote en

een paar kleene. 4IR.

1 2De Heer Vincent. De Heer Vincent.

1De Heer Helmolt. De Heer Seba. 3

De Heer Schot, een uitmuntend Orangie- 2lk.

agtig over ’t lyf.

De Admiraal der Gnemoe-Hoorns, of Band- 13-De witte Porcellana, van binnen Appel¬
pennen; zoo de Orangie verwige,

bloessem bezit alleen. als ook de Citroen geele
zoort, bezitten.I*.

De Heer Wybers de Orangie. IDe geele West-Indische Harts-Hoorn met
vlekken of spikkels, bezitten. De Heer Schot dito. 3

De Heer Segveld. 2
2lk, een Orangie, en een Citroen-geele.

Groote. De Heer Groen. 3

Gevlamde Casketten, of gestreepte
2Matig De Heer van Segwaard. Bezoars bezitten.

groot.
2De Heer de Koning. De Heer Schot. 4.Kleene.

2Ik.Zeer De Heer van Segwaard. s
fraey.

De Heer Vincent. 3 De Heer Schynvoet. 2Dito.
dateen glad, en ook een ingekeept,14

by niemand, dan ook by de Heer Wy-De getakte Knol bezitten.
bers, zag

De Heeren van Citters. 2
2De Heer Wybers; twee ingekeepte.Op myne verkooping ingekogt Ap.

1717. De Heer de Koning, een geel en bruin-
2gevlamd.De Heer Helmolt. 1

2De Heer Kiggelaar.De Heer Groen.

De Heer Voet, kleene, blaeuw en bruinDe Heer Vincent. 2

gevlamd. 2
6 Een heerlyk groot paar. 2De Vice-Admiraal werd bezeten by.

De Heer Groen.De Heer Schynvoet. 3

De Heer Auditeur de la Faillie. 4252De Heer Kiggelaar.

2De Heer Voet.
De Heer van Segwaart. 1

Ca¬

5¬

Rleene.

eote

en schoo-
ne-

2.

7
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Cameel-Hoorns, of stompe Lap-Horens,

bezitten deze.

De Heer Vincent hecit een zeer byzondre
1zoort van deze.

De Heer van Segwaart. 3

De Heer Groen. 4

223Lc Heer Seba.

2ik.

12

Dubble Kammen, of Spinaekoppen bezitten.

De Heer Vincent, een uitmuntend stuk. 1

IDe Heer Helmolt.

2De Heer Groen,

De Heer Schynvoet.

2-De Heer de Koning.

lé, een zeer groote, en i paar kleener. 3

10

Joljens, ofte Wevers-Spoeltijens, bezitten.

De Heer Schot.

1De Heer Wybers

1De Heer Schynvoet.

2De Heer Kiggelaar.

De Heer Groen. 2

De Heer Vincent. 1
en twee a drie kleene , en ik een Ap-

1pelbloessem dito.

13
De Verkens-snuit, bezitten.

De Heer Vincent. 3

De Heer de Koning. 3

De Heer Groen. 2

De Heer Kiggelaar I

en een met een groote staart. 1

2De Heer van Segwaard.

2Ik.

De Heer Schynvoet. 4

De Heer Voet. 2

20

Ratwykze gebandeerde Tollen, of bastaard-
Staaten-vlaggen bezitten.

De Heer de Koning.

III. DEEL.

3

ZEE-HORENKENS.
De Heer Kiggelaar.

De Heer Vincent.

Ik.

De Heer Bloem.

De Heer Vervel, een weergadelooze.

25.

De gesp-kkelde Lap-Horen.

De Heer van Segwaart.

En (zoo meine) de Heer Groen.

Neptunus-Schacht bezitten.

DeOnder de Heer Douglas Horenkens.
grooiste

De Heer Schynvoet.

Dog een
er van

heeft nuDe Heer Kiggelaar.
de Heer

van Seg-
waart.

De Heer Groen.

De Heer Schot.

De Heer d’Orville.

De Heer Seba.

De Heer Segvell.

13.
Schoone Knollen bezitten.

Citroen-
Witte.Orangie.

geele-
De Hr van Segwaart. I

2. Weer-
De Heer Vincent. gadt looe.

2. Ge¬I weergadeloosIk.
meene.

21 4.

De Kraal Nautulus, of Coraal- Doeken¬
huysje, bezitten.

De Heer van Segwaart. 4 De beste.

2De Heer Schynvoet.

2 Kleene.De Heer Voet.

8.

Sjankos of Offer-Horens.

De Heer van Segwaart. 5

De Heer Vincent. 324

2De Heer Groen.

2De Heer Schynvoet.

IDito een zeer kleen.
21.

VanEcce

2

2

2

I

2

581

3

8

2

3

4

2

1
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De Heer van Segwaard.Van zeldzame Schelpen.

De Heer Schot.De Del Minaze roode Dubblet van D.
Adama bezitten. De Heer Vincent.

De Heer Seba. 3
De Heer Kiggelaar.

3De Heer Segveld.

De Appelbloesseme groote Tour de Bra,4De Heer van Segwaard.
bezitten.

De Heer Schot. 4
De Heer Groen.

2De Heer de Koning.

2
-I. De Heer Seba.

De Heer Voet.
De Goude Tong bezitten.

De Heer Dirk VoetDe Heeren van Citters (gekomen van my
2by ve kooping Ae 1717) De Heer Schaid.
2De Heer Groen

De Heer Schot.
IDe Heer van Segwaard.

De Heer Kiggelaar.De Heer Vincent. 2 2 3-

De Heer Schot. IIk.Ofmeer. 4

Pri
De Heer Auditeur de la Fallie. IEtootie

De donker-blaeuwe groote Touyr de Bra,
Deze is van myn Goedje A° 1717.

bezitten.
door zyn wel Ed: gekogt.

De Heer Schynvoet. 2Ik. 4

De Heer Vincent.16217 4.

De Straat-Davids-Dubbletten bezitten.
De Heer Seba.En daar

onder

een de De Heer Schynvoet. De Heer de la Fallie tot Delft. I2
grootste
die kenne Ik een bleeker Batavische zoort. 4De Heer Seba. 1

De Heer Kiggelaar dito, dito.Hier 2

Przyn de De Heer Carel Borchart Voet. 9
fraeyste.

Venus-Hartjens met roode spil-kels be-
De Heer Dirk Voet tot Zwol. 2 zitten.

De Heer de Koning 2 De Heer Schynvoet. 122

En een, De Heer Vincent. De Heer Segwaart.3
vryegroo

De Heer Vincent.De Heer Schot. 223
en nog een met een Appelbloesseme

Ik. rand, en een Citroen-geel.3

25 226. De Heer Kiggelaar een Appelbloessem ,
De witte Tong bezit alleen.

en een geclagtig
De Heer van Segwaart. I De Heer Aluditcur de la Fallie. I

en een Appelbloessem (beide van myDe Heer Carel Buchart Voet de aller-
gekomen.)beste I

J26.
De Heer Vincent. 1

De Orangie St. Jacobs-schelpen , of Ko¬
3. nings-mantels bezitten.

Verkeerde Haspels bezitten.
De Heer Auditeur de la Fallie. 10Kleenc.

De Heer Groen. (van my gekomen)3

Groote De Heer Schynvoet. De Heer Schynvoet. 223I
witte. De

2 Kleene.

2 Fracje.

2

9¬

De

grootste,
en best-

van glans.
6

2

I

I

Groote
en eenig-
kleenc.

1

14.

15.
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Citroen-geele Lazarus-klap bezitten.De Heer Helmolt.kleene. 2

en een zeer groote fraeje.
Dc Heer Groen.

De Heer Schot. 2 A 3 De Heer Vincent. 3

Kleene De Heer Kiggelaar. 2 23

STUKKEN.De Heer Vincent. 1

Welke ik (zoo niet beter wete) meestDe Heer Seba. 2 alleen bezitte; en volgens deze Ne.
in Prent vertoond.

Zes groote,

cu vier 10
Ik.

kleene. HOORNS.

322 33. I Een groote Appelbloezeme of licht-Citroen-geele dito bezitten.
roode zwart-gemarmerde Vleder muis

De Heer Auditeur de la Fallie. de2 De Ternataansche Spil, nu ook by4
Zeldza¬ Heer van Segwaart.

2De Heer de la Fallie tot Delft.e , die Graauwe Lik-Hoorn, of Klip-3
niet kenue

kous, beneden met flaauwe zwartDe Heer Schot. 4
agrige vlekken.

Een kleene (doorgaans-door de Zee ge-410.

paarlemoerde, (dog nu) ongepaarle-Compas-schelpen bezitten.
moerde Papedo-Hoorn, dik-schalige

2De Heer van Segwaart. Gorita-Hoorn. Deze is mede byde
Heer Sebynvoet.

2Deze ) De Heer Kipgelaar. 5 Een Appelbloezeme ongetakte Bran-
zyn de daris.
Proot¬ 2De Heer Wybers. 6 Een dunne zeldzame bruine Spil.
ste.

7 Een spierwitte Trommel-schroef.
2De Heer Vincent. Een leververwige gespikkelde Babilo-8

nische Tooren, zeldzaam. En een
2Ik. diergelyke by de Heer Groen, dog

anders van couleur.9.
9 De Admiraal der Spellewerks-kussens,Bloed-roode, en bleek-roode Compas-

zeer fraey.schelpen bezitten.
10 De Admiraal van de Schouten by nacht,

Bleck-
ongemeen, met Pik-zwarte bandenBloedroode

roode. op een zeer helder witten grond.2De Heer Helmolt.
2

De onbekende Admiraal, een zoortII
van rosse Kuipers-booren met zwarte2 De Heer Kiggelaar. I

stippelbanden, naast na den Orangie-
Admiraal gelykende, is ongemeen.2. De Heer Vincent. 2

12 Een Citroen-verwige Gnemon ,of
. De Heer Seba, en bloedroode. Band-pen, dito, met rosse banden;

en een Orangie dito, met zwarte en
2De Heer Schot. witte banden zeldzaam.

Pri 13 Een graeuwe gebandeerde Mol, dito7.7
by allen onbekend.

De Heer Groen heeft een zeldzame brui-
ne alleen. Verscheide Zegreyn-Hoorns, als :

De zeldzame gedoornde Purpre of witte 14 2. Ongemeen groote, graeuw van
Wy-Tas, bezitten.

grond, zwart van knobbels.

Witte. Deze trekt wat meer na 't Appel¬15 b.Purpre
bloezeme, dito knobbels.De Heer Auditeur de la Fallie. I1..

16 c. Deze is graeuw, zonder zwarte(beide van my gekomen)
knobbels; maar met een rosse ge

De Heer Seba. 1 stippelde knobbelband over dwars.
17 d. Deze is graeuw met een dubble reyDe Heer Schot. 1

rosse knobbele.

18 e Deze is over ’t geheel lichaam ros.I. Wit De Heer Vincent heeft 'er een wit en
en zwatt, 19 Een paar ongemeene groote Staten-zwart of Loodagtig.

Vlaggetjes.
2. 70 20 EenEcec 2
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VERHAND584
20 Een Violet-purpre Wydmonder, of

Rudolfus.
21 Een zeldzaam geel Tootje met groote

witte vlekken als een hert van een
Mensch, enz.

22 Een zeldzame groote groene Kaas met
vyf stippel-banden.
Een dito, dito, met vier dito.

23
Een gekarteld graeuw Vlitgen-scheerje.24
Ewee gekartelde Hart-Hoorns, even25

als Zegreyn-Leder

26 Twee bleck-groen en wit-gevlekte
Kroon-Hoorns; deze heeft ook de Heer

van Segwaart, i paar, en de Heer Vin-
cent i van my.

27 Een paar Orangie Nassouwen, en heb
een paar aan de Heer Vincent vereerd;

zyn anders onbekend.
28 Een witte Krab, als een Podagra-

Krap byna.
29 Een blaeuwe zeer lichte Klip-kous.
30 Drie ongemeene dito, dito, als een

Tyger geel-gevlamt.
Een paar zeldzame Slange-koppen een31

zoort van Klip-kouzen.

32 Een witte kleene Porcellana, van bin-
nen Appelbloezem.

Een paar graauwe zeldzame Moer-33
byen, van binnen Appelbloezem.

Een paar Eiken-houts-Tooten met234
breede witte banden.

Een zeldzame Tulband-Hoorn.
36 Drie witte Scorpioentjes, zeldzaam.
37 Een ongemeene groote dito zwart

en nog een zeldzame zwarte.
38 Een zeer groot Herten-Horenken, als

met een Steen-rupze’er over.
Een paar uitmuntende gecle Spook-39

jes.
4° Een zwart-gemarmeld heerlyk dito,

zeer groot
Een paar bleek-purpre Lobbekens.41

Een ongemeene zwarte Brandaris.42
Een donker-rosse schoone Harts-43
Hoorn, en nog een geelagtige.
De rosse Schout by nacht. Deze is ook44

by de Heer van Segwaart, en zoo ge-
loove by de Heer Groen.

45 Een paar Appelbloesseme dubble Paus-
kroontjes.

46 Een blaeuw Bezaantje of Duifje.
47 Een schoon ros Tootje met cen breede

helder-witten band in het midden, en
agter aan een gemarmelde dito.

48 Een geel gemarmeld Tootje, en een
diergelyk bruin-

49 Een paar zwart-agtige groene Kaas-
jens, met een witte band in ’t midden.

5o Een fraey Agaate Bakje met breede
donkere en fyne dito streep-banden or
een witten grond.

fI Een bruin Spookje zonder teekening.
Dit mede by de Heer van Segwaart.

52 Een dito, dito met witie vlekjens.

ELING DER
53 Een fraey dog wat divers paar kleene

riet-geteckende Knobbel-Horenkens met

witte, zwaite en sterk-groene blok-
jens.

Een wonderlyk fraey groen-en bruin54

Knobbel-Horenken, met slaeuw wit ge-
mengd.

55 Een dito, zeer fyn van teekening als
of ’t een Nassau was.

56 Een dito van groen, zwart, en wit
ongemeen sterk, en heerlyk tegen mal¬
kandren speelende.
Een paar gecle Ternataansche Vleer-57

muizen

58 Een rosagtige dito.
59 Een wonderlyk fraey West-Indisch

rond Kaskcije of Stormboedje.
60 Een geele Wolk-Hoorn, van my de

Cyffer-Hoorn genaamd, om dat 'er klaar

op staat 717. 577 aan de cene, en S77
aan de andcre zyde.

61 Een blaeuwe Wolk-Hoorn; bleck-

blaeuw en zwart gemarmeld.
1. Een lange graeuwe Vledermuis.
63 Een zeldzame gevlamde dito byna

als een Wydmonder.

64 Een paar zeer groote witte Canari's,
met fyne geele dwars-banden, en van
binnen peers.

65 Een paar dito ditoos , van binnen
Zwart.

65a. Een zeldzame geteckende Harts-
Hoorn wit en zwart, zonder- haiten.

65 b. Een paar kleene graeuwe Tootjens,
met 3 bruine ruit-banden, zeldzaam.

66 Een weergadeloos fraey-geteekend en
Compleet Trompeiye.

67 Een zeer kleen dito.

68 Een heerlyke Dadel, bruin en geel
gemarmeld.

69 Een dito dito dito, graeuw en zwart
dito.

70 Een wonderlyk fraey paar ros en wit-
gemarmelde Kuipers-hooren.

7i Een Orangie Boeren- Jongen, met een
fynen witten band.

72 Een paar geel-gemarmelde Doyers, of
Slekken-Hoorns, van binnen bleck-pur-
per.

72 Den Admiraal der Ituliaansche Vloer-

kens, met 2 breede sterk-roode ban-

den.

Een zeer sterk-gemarmelde blaeuwe74
en zwaare dikke Dadel-Toot, of Agaat-
Tootyen.

Een dito dito, rood en wit Agaat-75
Tooijen, of Bruinetye.

76 Een zeer fraey geel Agaate-bakje, met
een witten band in ’t midden

77 Een zeer kleen Buikje,
78 Een paar kleene graeuwe Wyd-mon-

derkens vol zwarte dwars-banden.
79 Een graeuwe gekartelde Zilver-mond,

met zwarte overlangze vlammen.

80 Een
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LIEFHEBBERS VAN DE

80 Een paar dito, dito wat lichter graeu-
we dito, en dito.

81 Een dito Zilver-mond , ’t halflyfzwart
met witte vlekken, en ’t half lyf over-
dwars graeuw.

82 Een zeer groote geribde graeuwe Knol

83 Een ongemeene West-Indische Argus
zeer groor van witte vlckken.

Een witte Boter-Toot met ydele zwar-8

te spikkels

27 Een West- Indische Krul-Hoorn met
zwarte dwars-banden; diergelyke by
na ook by de Heer van Segwaart

85 Een wecrgadelooze Argus in witheid

van grond, en zwartheid van vlekken.
87 Drie Nepiunus-Schagien, de eene wat

beschadigd.

88 Een West-Indische witte bastaard-
Zwitzers-brock, of Morgenstar met ge-
zaeyde gecle vlekken ongemeen.

20, De Admiraal van de Wolkjens,of

Agaaten-bakjens , bleck-grauw , dog
helder van grond , met 16bruine dwars-
banden, met groote witte spikkels 'er
op, wonderlyk fracy.

oo Een zeerschoone West-Indische Zwit-
zers-brock, of Morgenstar, tusschen ’t
rosen puiper, ongemeen fracy.

9 Een zeldzaam paar Kempbaantjes, of
Vleugel-hoorns, Orangie van couleur.

92 Een paar zeldzame Knol-Horens

voor aanspits, en agter met diepe gie-
ren ; dog meine die nog elders gezien
te hebben.

93 Een paar Doggerzanders van een won-
derlyk fatzoen

94 Een zeldzame gevlamde Boeren-Mu-
sycn.

95 Een paar andre geknobbelde Dogger-
zanders.

96 Een zeldzaam ro-gevlamd Agaatje.
97 Een paar zeer kleene St. Maloze Bel¬

Hoorns.

98 Een weergadelooze lever-verwige
Zots-kap

open roo Een paar zeer kleene wit en ros
geteekende West-Inaische Stormhoed¬
jens ; en nog een dito kleen zeer fraey
bruin geteckend

100 Drie verscheide soorten van Oran
gie Admiraals.

101 De Wentel-trap, op tweederley wy-
ze, van boven en beneden, net na zy-
ne groote, (gelyk ook alle de vorige
Hoornen) geteekend.

102 Een paar Telinga-Maloli-Hoorns of
Reuzen-Ooren; weergadeloos groot en
schoon.

Een menigte andre zeldzame welke ik
voorby gae

SCHELPEN of DUBBLETTEN,

Welke ik meyne alleen te bezitten, en
hier in Prent vertoond.

8

ZEE-HORENKENS. 585
i Een paar ongemeene sterk-Orangie St.

Jacobs-schelpen, zeer groot.
Een paar dito roode, dito dito.2.

De Winkelbaak. Dcze is ook by de
Heer van Segwaart en de Heer Groen.

4. Een weergadelooze groote en heerlyke
Rots- Dubblet

5 Twee paar Batavische peersche Zonne-
straalen. Heb een dieigelyk paar aan
de Heer Kiggelaar vereerd.

6 Een Orangie-geele gemarmelde Strik-
Dubblet, als nmiet een netie 'er over.

7Een dito, dito, dito, dito bruiner van

teekening.
Een dito, dito, dito, dito anders van
teekening.

9 Een paar dito , dito, dito, dito, dito.
10 Een wonderlyk paar Strik-Dubbletten

zeer fraey gemarmeld.
1I Een fraejc Strik-Dubblet met donkre

vlekken, en zeldzaam van teekening;
met een V ’er op.

12 Een excellente met bruin zeer sterk
op een witten grond geteekende Strik-
Dubblet.

13 Een paar zeer Distinct- geteekende
Strik-Dubbletten met een rand onder

14 Een fraeje donker-zwarte Strik-Dub-
blet.

15 Een weergadeloos paar Mosselen als de
Schevelingze.

16 Een paar ongemeene Landschapjens of
Griekze A. Dubbletten , als Kivits-

Eyeren gesprikkeld, dog 't eene wat
zwarter als ’t ander.

17 Een paar weergadelooze bruin en
Orangie- geelagtig geteekende Strik-
Dubbletten.

Een graeuwe effen Strik-Dubblet met18

zeer flaeuwe bruine overlangze breede
straalen.

Een paar graeuwe gespikkelde Strik-19

Dubbletten.

20 Een ongemeene Soelische Dubblet
Drangic-agtig van verwe.
De Vrede -vlag van de Heer de Koning21

alhier, zonder weergae; dog hebbeI

paar dat vry kleender en zoo diep niet
ingekeept is, ’t welk hier na op No.
29. volgd, en ’er al zeer na gelykt;
dog is zoo groot, nog zoo fraeyniet.

22 Een Gredelyn zeldzaam Foelie-Dub-
bletje.

Een zeldzame Aardbey, schoon van
groote, en meteen bloed-rooden bree-
den band aan zyn boven-rand, en groot
van korls; dog de schoonste van groot-
te, witheid van grond, en grootheid
van schoone roode en ydele spikkels is
by de Heer de Koning hier.

Een heerlyk Orangie Lazarus-klap,24

of Dubblet.

25 Een paar bruine Pofferkens met fyne
overlangze banden.

EenEece 3



586 VERHANDELING DER LIEFHEBBERS, enz.
Daar hebt gy Heeren Liefhebbers, het26 Een ongemeene groote, en fraey ge-

geene wy voorgenomen hadden van dezeteckende, zeer bruine Konings-mantel.
Een paar zeer fraeje Vygen. stoffen te zeggen.27

28 Een paar zwart en flaeuw geel-ge- Wy sluiten hier mede het Hek, van

vlamde Baard-knypers of Boon-Dubblet- de Ambonsche Landvoogdy, als mede van
desselfs, Zee, en Thuin. Meynende,ten. Dog deze is grooter en beter by
dat wy het voornaamste , dat 'er vande Heeren van Segwaart, en Schyn-
Amboina, zoo te Land als ter Zee, ofvoet.

van hare Inwoonders, mitsgaders van al-29 Een paar zeldzame Batavische zeer
groote geribde Navel-Dubbletten. En les, daar voorkomende, te zeggen valt,
die onder andre Liefhebbers zyn, heb zoo net en kort als ’t ons mogelyk was,
ik aan hen vereerd; ten ware nader- en zoo uitvoerig, als de zaak zelfs ver-
hand by andre bekomen zyn. eyscht, hier aangeteekend hebben. Zul-

30 Een paar zeldzame geribde Amandel¬ lende nu tot de Beschryving van Banda
Dubbletten. overgaan.

4
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NAAUKEURIGE VERHANDELING

VAN

P
A,

D A

Behelzende een Nette Landbeschryving

VAN DE

EY LANDEN

Daar onder behoorende,

ALS MEDE EEN

VERHAAL van de Z AAKEN,

Tot nu toe aldaar voorgevallen.

EERSTE BOEK,

EERSTE HOOFDSTUK.

Eschryving van Banda. Naamen der Eilanden. Neira beschreven. Nassau en Bel-
D gica alle afgebeeld. ’t Hoog Land van Banda of Lonthoir. Naamen der Perken.
Het wit Water. ’t Werk der Slaven in een Nootenperk. Hoeverder met de Nooten,
&amp;c. gehandelt werd. Het leven en vermogen der Perkeniers. Hunne stoutheid. Korte
schets van de Perken op Lonthoir.

Het eerste, dat in opmerking komt, genee¬Nordre van de tyd der verovering is
Beschry-

hoewel geenzins het grootste, is het Ei-schreven.BANDA de naaste Provintie of
ving van

land Neira, om dat de Landvoogt, enLandvoogdy na Amboina, overBANDA. L.
meest al de voorname Bedienden derwelke ons te spreken valt.
Maatschappy, hier hun verblyf en woon-Dien naam draagt de gansche Land-
plaats, nevens veele andere borgers, ofvoogdy , hoewelze maar aan een Land,
vrylieden, hebben.gelyk wy aanstonds zien zullen, eigen is.

In oude tyden, zoo myuit een berigtHet bestaat uit zes bewoonde, en vier
van de Heer Henrik van Bergel blykt,onbewoonde Eilanden.
plagten op Neira verscheide steden teDe naamen der bewoonde zyn Neira,

Naamen wezen , die door de langduurige oorlo-’t Hooge land van Banda (doch van dender Ei-

gen der hardnekkige Bandanezen verwoestlanden. inlander Bandan genaamt de Goenong)

zyn. De voornaamste van deze en deApi, Poelo Ay, Poelo Rhun, en Ro¬
hoofdstadt dezes Eilands was Labetacka,singeyn
onder welke nog drie andere , Lactor,De onbewoonde zyn Poelo Mamuok of
Gioe, en Lucra genaamt, stonden.Poelo Pisang, Poclo Kapal,’t Vrouwen

Dit Labetacka, in ’t Noorden dezeseiland, en Poclo Seythaan,welke twee
Eilands gelegen, was zeer volkryk, enlaatste ook wel Nalacan en Sakano, van
plagt ontrent in ’t jaar 1590. en bevo¬ouds genaamt wierden.
rens, eene lyn met die van de stadt Neira,Deze Eilanden leggen op 4’ graad Zui-
in die tyd nog zoo magtig niet, als La-der breedte van de Linie, en tusschen de
betacka, te trekken , welk Neira toen25 of 30 mylen van Amboina.

onder
III. Deel.
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en Bel

gen

BESCHRYVINGE VAN2

heden ; maar hooger op kan men nietonder zich ook nog drie steden, te weten
komen.Oerien, Sjak, en Ratoe, had. Zy wa-

Het kasteel Nassau legt aan de West-ren toen te zamen nog Oelilima’s, zynde
kant van Neira, digt aan strant ; heb-een van de twee strengen van regeering
bende vier bolwerken, de Admiraals punteven als de Hoekze en Kabeljauwze,
Zeelandia , Delft en Rotterdam , waarde Guelphen en Gibellinen, &amp;c.) die daar
van de eerste in 't Zuidwesten, de tweedc

te dier tyd stand grepen, gelyk in Am
in ’t Noordwesten, de derde in ’t Noord-boina, daar het de streng, of party, der
oosten, en de vierde in ’t Zuidoosten ge-Mooren, gelyk de Oelisiwa’s die der
legen is. Yder van deze Punten of Bol-Christenen is, hoewel van de negen ko¬
werken is met agt metale stulcken kanonninklyke Raaden in Ternate (die Moo¬
voorzien; en opzommigen plagt men eenren zyn) oorspronkelyk.
limoenboom te hebben. Dit kasteel be-Eenige jaaren daar na, ontrent ’t jaar
slaat van binnen een lengte van 17;, en1598. of 1599. vielen die van Labetacka,
een breedte van 13 roeden. Aan de zee-met de onderhoorige steden, van die van
kant , of aan de Zuidwest zyde des ka-Neira af, houdende het zedert met die
steels, op de gordyn, staat het huis vangene, die zich Oelisiwas noemden.
den Landvoogt, ’t geen van verscheideOeli-Lima beteckent in 't Amboineesch
brave vertrekken , en voor aan van eeneen vyfgespanschap, of een gehugt van
groote Zaal voorzien is, in welke ik, byvyven, Oeli-Siwa, een negengespanschap
myn aanwezen , het afbeeldzel van denZedert dit afvallen hebben die van
Opperlandvoogt, de Heer Jan PieterszNeira, die toen de magtigste en vry ver-
Coen, met het halve lyf, met een geelmogender, dan die van Labetacka, wa-
zyde wambais en een groote wyde brockren, geduurig met hen geoorlogt.
byna even eens, als nu nog de helbaar-Men vint geen huizen , nog gedenk-

diers van den Opperlandvoogt op Bataviatekenen meer van al deze stedekens, dan
gekleed gaan) hangen zag. Ontrent dedat 'er op Neira, aan de Noordzyde, nu
punt Zeeiandia heest men de wapenkamernog een straat is, Ratoe, dat de koning
en verder in dit Fort verscheide comproi-in ’t Javaansch beteekent, genaamt, die
ren, en een fraaje bezetting na gissingmen ook zegt dat dezen naam draagt,
van 150 man. Ook woont de Capitein,om dat hun koning eertyds daar zou ge
Lieutenant, en Vaandrig, in ’t zelve.woont hebben. Verder is alles door de
De zee- of waterpoort is tegen over hetoorlogen verwoest ; dan dat by 't perk
hooge Land , pas buiten de welke menLabetacka nog de naam van dat stede
een gragt ziet, doch zonder water. Inken overgebleven is.
de muur van deze poort staat met yzereHet eiland Neira heeft aan zynen West-

letters Ao 1617. waarschynelyk dat die 'erhoek de Goenong Api, of den Vuurberg,
toen gezet is. Wanneer men op de ge-in 't Zuiden het hooge land van Banda

meene weg na 't Zuiden gaat, heeft menvlak’er tegen over, zynde zelf in ’t Noor-
een korten anderen weg, die na een fraaiden geplaatst, en in ’t Oosten draait den
waterpas loopt, waar op mede eenig ge-hoek van ’t hooge land, waar op het ste
schut legt, met het welke men gemak-deken Celamme legt, vlak voor 't Ooster-
kelyk aan de overzyde schieten , en dusgat, of voor Neira’s Oosthock, en
de Reede der schepen, die 'er vlak voorontrent Oost ten Noorden heeft men
is, bevryden kan. Voor dit waterpas,Poelo Pisang, en een weinig Noordely
’t geen ontrent tegen over groot Walin-ker Poelo Kapal leggen.
gen komt, legt een groot Rif, overHet eiland Neira is in zich zelven klein
't welke men niet, als by hoog waterbeslaande in zyn breedte styf een halve
komen kan. Op dit Rif plegen zich welmyl, en in de lengte een myl, zoo dat
eenige Docjongs (een zeker soort vanik gisse, dat men het in twee mylen en
visschen) te houden, en op ’t wier, dateen half gemakkelyk zou rond scheppen
men daar op ziet , te aazen. Wat ditMen heeft van ouds her al op dit ei-
voor visschen zyn, zullen wy onder dieland twee groote vastigheden of kastee-
van Amboina beschryvenlen, Nassau en Belgica genaamt, gehad.

Ten Noorden van dit Kasteel heeftWanneer of door wie die gebouwt zyn,
men , pas ter zyden den gemeenen wegblykt my nergens klaar. Nassau schynt
die langs het zelve loopt , op eenen re-my naast toe van de Portugeezen ge-
delyk hoogen heuvel het kasteel Belgica,bouwt, en daar na in ’t jaar 1610. door
tusschen ’t Predikants huis , en ’t Ge-de onzen verbetert en vernoemt te zyn,
recht, een naam , gelyk ook die vanalzoo die, gelyk wy hier na zien zullen,
Nassau , door de onzen wel gegeven;het daar vonden. By ’t begin der Ban-
doch ik kan niet na vorschen, wanneer,dasche Resolutien of Besluiten in ’t jaar
of door wie, ’t zelve gebouwt, hoewel1619. en by de Dagregisters, die in
geloove , dit door de onzen, niet lang’t jaar 1627. aanvang nemen, leest men
na de verovering van Neira, &amp;c. ge-al van deze twee en meer andere vastig-

schicd



NB

schied zy. Het is in zich zelven een
fraai beknopt Kastceltje, niet al te groot
maar net, van fraaje rondeelen, of too-

rens, die wit gehouden werden, en van
goede regenbakken (hoewel die zedert
de aardbeving in ’t jaar 1683. gebersten
zyn) voorzien; maar deze vesting, schoon
’t kasteel Nassau , en de gansche vlakte
in 't Zuiden, Oosten en Westen bestry-
ende, is echter niet al te krygskundig
gebouwt, aangezien pas agter ’t zelve
een heuvel gebleven is, vry hooger, dan
die, waar op Belgica legt, en die ook
volkomen over het zelve gebied

Dit was de reden, dat men op Batavi-
in ’t jaar 1657. niet alleen goedgevonder
liad ’t zelve af te breken; maar ook der

Ingenieur en Vaandrig Georg Everbar-
Rumph, uit Amboina in ’t begin van Ja-
mari des zelven jaars derwaarts zond,
met last om op dien hoogsten heuvel een
nieuwe Reduit, die al de andere sterkten,

en ’t gantsch Eiland bestryken zou, te
leggen ; doch hy vertrok weer van daar
den isten Mey, zonder dat ik heb kon-
nen merken; dat een van beiden geschiec

is ; want Belgica is in wezen gebleven
en, in de jaaren 1687. en 1688, heb ik

op dien hoogsten heuvel geen Reduit ge-
zien, maar wel bevonden, dat door ar-

beidsvolk dagelyks aarde van dien heuvel
afgekruid, en de zelve dus hoe langs hoe

meer vereffend en weggenomen wierd,
hoewel ’er nog geweldig veel van weg
te kruijen viel; maar dan zal ’t kasteel
Belgica ’t gansch Eiland zoodanig bestry-
ken ; , dat , schoon eenige, vyanden
’t Waterpas, en ’t kasteel Nassau, al ver-
overd hadden, zy 'er niets ter wereld aan
zouden hebben, aangezien men hen van

’t kasteel Belgica plat zou konnen schieten.
Benoorden het kasteel legt aan ’t einde

van de straat Ratoe, en daar om henen,
de Papenberg, alwaar de magtige en
vollryke Negry Ratoe gelegen heeft,
die door de oorlogen met de Hollanders.
in ’t jaar 1609. en in de volgende jaaren,
geheel uitgeroeid is, zoo dat'er huis nog
invoonder van overgebleven is. Men
vind op dien berg nog veel Moorsche
graven, en grafsteenen aan ’t hoofd- er
voeten-einde der zelve, zynde nog de
cenige aloude overblyfzels en bewyzen,
dat hier Mohhammedaanen gehuisvest
hiebben.

Men ziet 'er ook eenige diepe groeven,
en kleine bronnen; doch van geen belang

Hy wert anders niet veel bezogt, om
dat de bygeloovige Bandaneezen , waar
van ’er nog eenige van de vrouwelyke
scxe overgebleven zyn, haar nakroost,
schoon Chrissen, nog dagelyks inboeze¬
inen, dat het by deze graven spookt, en
dat men op geene dezer graven wateren.
of zyn gevoeg doen moet, zoo men daar

D A.

van geen doodelyke ziekte, ja de dood
zelf, op zyn hals haalen wil.

Dit is een verhaal, dat ik zeer wel ge-
loove, zonder daarom hier ontrent eenige
werking, ’t zy van den Duyvel, ’t zy van
spook, de minste plaats te geven, alzoc

’t niet onmogelyk is ook deze graven
gelyk ik wete aan andere Moorsche gra-

ven, om ze voor diergelyke onreinighe-
den te bewaren , geschied te zyn) zoo
sterk te vergiftigen , dat de opstygende
damp, na ’t wateren , aan zulk een de
dood zeer licht, en schielyk, heeft kon-

nen veroorzaaken ; waarom ik myn goede
vrienden altyd geraaden hebbe, om het

bygeloove wel te verwerpen, maar ook,
noit op deze graven veel te gaan, en ’er
voor al doch niet te wateren, of hun ge-
voeg te doen , om dus zich zelven niet
moetwillens in gevaar, of van hun leven,
of van een swaare ziekte, te brengen.

By dezen Papenberg, aan de zyde van
't Zonne-gat (een kleine straat of doorvaart
usschen Nena en de Goenong Api) is een
bron van warm water, die al vry heet is.

De Landvoogt, en den Opperkoopman
vond ik in de jaaren 1687. en 1688. buiten

het fort Nassau woonen, den eersten pas
Beoosten en den anderen pas Bewesten het
zelve , ’t geen zy mogelyk zedert de
swaare aardbeving van ’t jaar 1683. zullen
hebben gedaan , vreezende anders door
de swaare beweging het Fort op hun lyf
te krygen.

Men heeft op Neira 2 of ; groote
straaten. De eene loopt, met een kleine

draajing, van de timmerwerf der Maat-
schappy , die in 't Zuidelykste van dit
Eiland legt; Noorden op, voorby ver-
scheide huizen, als dat van den Opper-
koopman, en de Hollandsche steene Kerk
aan de eene, en voorby ’t kasteel Nassau
aan de andere zyde, tot in de belommerde

totstraut Ratoe , en zoo met de zelve
Deaan den Papenberg , ten einde.

tweedc straat loopt Oost op, langs het
Gerecht, als ook langs den heuvel,
waar op Belgica legt, het Predikants huis
en langs meer andere , al een fraai stuks

wegs heenen, tot men ter rechter hand
zich na strand, of met een dwarssteegie
na ’t Zuiden wend , en zoo , langs een
schoon en ruim ziekenhuis, dat men ter
linker hand heeft, aan strand komt, daar
men dan, West op, weer langs een an-
dere ry huizen, en langs het armenhuis
gaat, tot men de vischmarkt (diens op-
ziender een Jood is, buiten welke ’er nog
cen op Celamme plag te woonen) op
den hock passeert.

Wanneer men by de Corps du guarde
komt, en ’t huis daar de Heer Landvoogt
van Zyllplagt te woonen voorby is, heeft
men de vischmarkt, tusschen welke, en
’t kasteel Nassau , een fraai groot plein,

enA 2



BESCHRYVINGE VAN4

neezen liet, en verder een fraajen thuinen verder zoo na strand, als na ’t huis
der Maatschappy voorby , en zoo langsvan den Predikant, alles vlak en open is,
strand henen ryd.ziende het huis des Landvoogts regt te-

Wat den voornoemden thuin aangaat,gen ’t huis des Lieutenants , in ’t kasteel
hy is langwerpig vierkant, een mor stukNassau, aan. Indien men die tweede
lands, met verscheide fraaje fruitboomenstraat regt uit loopt, komt men by t perk,
vercierd, en met een schoone muur vandat den Borger-lieutenant Tobias Harde-
kraal- of zeesteen, ontrent 8 of p voetencop, in ’t jaar 1687. en eenige jaaren 'er
hoog, die 'er een fraai cieraad aan geeft,aan, toegekomen heeft
omringt. Deze thuin legt pas agter hetAlle de huizen op Neira zyn door de
ziekennuis, ’t geen men even na den zelvenbank van zeesteen gebouwt, die met kalk,
voorby gaar, en dan komt men wederdie zy daar overvloedig zelf branden,
langs strand tot voor ’t Kasteel. Dit iszeer wel vast gezet, bestreken, en gewit
de eenigste wandeling, en verste uitspan-zyn ; doch zy hebben alle, uit vrceze
ning, die men op dit Eiland nemen kan,der aardbeving maar eene verdieping,
ten waare men zich in een der twceen zyn met Atap (weinige uitgezondert,
Nootenperken ofte bosschen (alzoo 'ergedekt. De vloeren dezer huizen maa¬
op dit Elland geen meer zyn) die medeken zy veel van zuiker, en kalk, die wel

aan de Oostkant leggen, en zeer schoonedoortreden en gemengt is, welke zy, wel
a van de grootste Nootenmuschaten uit-gelegt en glad gestreken, laaten droogen,

leveren , wilde gaan verlustigen.die dan zeer wel na graauw marmer ge-
Het eene van deze Perken (welkerslykt, en zeer effen en gelyk is

naam my niet voorkomt ) weleer den heerZulke woonhuizen gisse ik dat 'er in
Tobias Hardecop toegekomen hebbende,’t jaar 1687. omtrent 70 of 8o groot en
is 1200 roeden groot, leverd 1500 pondklein waren, waar van de meeste al voor
Foelie jaarlyks (hoewel ’t voor ’t brandenvry goede huizen passeren konden.
van den berg wel 10000 pond leverenDe Hollandsche Kerk staat naast een

kon) heeft 5o slaaven, hoewel ’t op 45Gabba Gabba loots, die tusschen de zelve.

zielen maar gestelt is, en is nu ontrenten ’t huis van den Opperkoopman, plagt
6oooryksdaalders waardig, schoon ’t voorte staan. Zy wiert in ’t pas gemelde jaar,
tbra-den des bergs op 70oo Rders ge-alzoo zy door de aardbeving nog zeer ge-
schat wierd, en zelf wel voor meer ver-schonden, en niet bequaam tot het waar-
kogt is. Henrik Meyer , een perkeniernemen van den dienst was , zoo verre
aldaar, verkogt dit aan den jongen le Borgeweder in staat gebragt, dat , daar men
swager van den Predikant D. Boterkooperbevoorens in die soots ’s morgens Duits,

voor 7zooRders, en dieverkogt het weeren ’s middags Maleits, plagt te prediken,
aan den Borger-lieutenant (dat hier demen dat in ’t jaar 1688 weer in deze
hoogste Borgerbediening is, alzoo mensteene Kerk begon te doen. Zy is van
er geen Capitein heert) en Confiturierbinnen fraai ruim , moi licht, en van

der E. Maatschappy, Carol Harder, voorverscheide gestoeltens, gelyk ook van een
6000 of 6aooRdersgoeden Predikstoel, voorzien, en gelykt,

Het ander Perk, Labetacka genaamt,van buiten aan te zien , wel een vader-
en in de jaaren 1687. en 1688. door cenenlands huis met een vaderlandzen voorge-
Antoni Claaszoon Soet bezeten, was maarvel.

600 roeden groot, leverde 4 of coo pondDe openbaare wegen hier zyn niet be¬
Foelie, had 45 slaaven , stont voor 3ostraat, maarechter zeer gaed en hard om
zielen bekent, en was 3000 Rders waar-te begaan. Ook kan men, Ratoe door.

digen zoo na de Papenberg al opgaande, van
Ontrent deze Perken, en op andereagteren in Belgica komen, en, zoo men

plaatzen van dit Eiland, heeft men ookwil , ook daar langs vlak op Nassau aan
den heuvel afgaan, maar meest heb ik, hartebeesten, op welke ik wel heb helpen

om den anderen avond dit heen , by de agen.
Het is iets zeldzaams , dat men inPapenberg tot aan ’t einde van dezen

gansch Banda geen kikvorschen , nogheuvel na de Oostzyde, schoon ’t wat
vuurvliegen ziet , die men anders by nasteil is, omgereden, daar men, by een
over al in de buitenprovintien vind.groote witte put komt, en by een klein

Ook is ’t wonder, dat men op dit landsteenen huisje, al van een fraaje hoogte
van Neira nog zulke schoone Nooten-in zee ziet, alwaar men dan gewoon is
thuinen , of Perken had, aangezienwat te rusten ; en van daar ryd men al-

’t gansche land verbrand, dor, en zeerlengskens dezen heuvel aan die zyde, na
swavelagtig, byzonder na de zyde van de’t strand toe, of na ’t Zuiden, af, alwaar
Goenong Api, is, en alomme niet an-men dat bekent Mangga ’s bosch, daar
ders , zelfs langs strand, dan een geeledie wakkere admiraal Verhoeven met zoo
en swavelagtige grond, als puimsteen,veel brave mannen het leven zoo deerlyk
vertoont ; tgeen ook de oorzaak is, datonder de handen der verradelyke Banda-
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'er de kruiden en aardgewassen zoo wel
niet tieren, als wel groote Manggas,
Djamboes, en andere boomen, die, al-
zoo zy diep gewortelt zyn, er vry weel-
drig groejen ; hoewel daar mede het
blaadje, zedert ’t jaar 1690, en ’t bran-
den van den berg, gelyk wy hier na
breeder zullen zien, zeer omgekeert is.

Tusschen Neira en ’t Hooge Land is

een goedc Reede voor de schepen , en
een zeer vermaakelyk gezigt aan weer-

zyden op die twee Eilanden, Zy kon-
nen aan wederzyden ook , 't Ooster-
en Westergat in, en op de Reede ko
men.

Aan Neira ’s Oostkant plagt in oude
tyden een steenc Reduit niet verre van

’t ziekenhuis te staan, doch door swaare
vloeden, en ’t sterk aanslaan van de zee,

is die met 'er tyd geheel weggespoelt.
Een nette teekening van het eiland

Neira, gelyk men het van de Reede ziet,
als men russchen ’t zelve en ’t Hoog Land

legt, vertoonen wy onder letter A
Na het eiland Neira komt het Hoog

Land van Banda, als ’t grootste van alle
Hetde eilanden , eerst in opmerking.

werd van de Inlanders ’t land van Bandan,

of ook wel van de onzen Lonthoir ge
naamt , om dat hier van ouds een stadt

van dien naam was, en om dat het Ne-

derlands comptoir, daar ons Opperhooft
huishoud, en de speceryen van den Bor¬
ger ontfangt , tot nog toe de naam van
Lonthoir voert

Dit Eiland, ontrent een quartier uurs
scheppens Bezuiden Neira gelegen , is
lanwernig, loopende meest Oost en
West, hoewel het zich in ’t Oosten wat

na ’; Noordoosten halve Maans wyze

ombuigt. Het is ontrent 2; myl lang,
en cntrent een halve myl breed, zoo dat
het na gissing 6 mylen in zynen omtrek
is. Het legt, regt tegen over Neira,
in ’t Zuiden, en is zeer hoog en berg
agrig, hoewel het aan de Westkant wat
lager is

Voor af, zullen wy eens zien , hoe
’t hier van ouds was, en daar na vertoo-
nen, hoe ’t nu is

In oude tyden plagt men een stadt aan
de Noordwestzyde dezes Eilands, Lon-
thoir genaamt, onder welke de stedekens
Madiange en Luksoy stonden, te hebben.
Daar beneven was 'er een stedeken
Gammer, dat in vier campons, of ge-
hugten , verdeelt was ,en onder het

welke ’t dorp of stedeken Woena stond
Men had toen aan de Noordzyde ook

let stedcken Ortattan, of Orontatte,
’t geen men wil, dat eigentlyk Orangda-
tang , dat is , ’t volk komt, genaamt
wierd, om dat men van het zelve, als
wat hoog gelegen zynde, de vreemde
vaartuigen wat ver der in zee kon zien
aankomen.

N D A.

Het plagt, in de jaaren 1550. en 1560.
een van de grootste steden van dit land,
en een van de voornaamste handelplaat-
zen te zyn; doch was in de jaaren 1609.
en 1610. 200 klein geworden, dat, daar
het in voorige tyden wel 1000 man sterk,
en boven anderen met veel voorrechten
begunstigt was, het toen pas 70 man

opbrengen kon; ’t geen daar van daan
gekomen is , dat die van Lonthoir al

hun voorrechten allengskens ingepalmt,
en zich van hen meester gemaakt
hebben. Deze zes steden waren Oelili-
ma ’s.

Op dit zelve Land heeft men ook aan
de Noordzyde Combir en Reai Rane,
anders Ranan genaamt) en aan de Oost-
zyde op eenen heuvel van ouds her Celamc

gehad ; welk Celamodit Ranan, hoewel
het eigentlyk tot Combir behoorde, in
’t jaar 1590 nog onder zich had.

Als men den Oosthoek des Lands na de

Zuidzyde omging, quam men by de ste
den Oudendender en Wayer , welke
laatste nog twee stedekens , Bogton en
Oeman, onder zich had, maakende te
zaamen, met nog drie onbekende in naam,
zeven steden uit, die alle Oelisiwa’s wa-
ren, zoo dat'er in oude tyden in ’t geheel
waalf of dertien steden, groot en klein.
schynen geweest te zyn ; hoewel ik ge-
loove , dat'er bevoorens wel meer waren,
maardat, ten deele door gebrek van nette

aanteekening, en ten deele door de ver-
woesting van dit Land by swaare en lang-
duurige oorlogen, veele zelf haare naa-
men verlooren hebben, en uit de wereld
geraakt zyn. Hier toe geeft my eenige
aanleiding, zoo de vesting Lakoy, dat
geen Hollandze, maareen inlandze naarn
is, als ook de Perken, nu Walingen

genaamt , doch van ouds de naam van
Walan (of Waran, dat in 't Ambonsch
en Bandasch, Banda beteekent) gevoert
hebbende , ’t geen zekerlyk beide mede
stedekens, of vlckken der Bandaneezen
zullen geweest zyn.

Ook noemden zy Ceram, Waran Ela
of Waran lla, dat is, groot Banda, om
dat 'er veel Bandasche volkplantingen op
waren

In tyden van oorlog was de stadt Or-
tattan altyd neutraal, of onzydig, en
waren de verschillende Partyen altyd ge-
woon daar by een te komen, om vrede
en verbonden tusschen de Oelilima’s en

Oelisiwa ’s te maaken, alwaar zy dan

gemeenelyk onder een grooten boom (die
by de Ouden heilig waren, en ontrent
welke zy meinden dat iet Goddelyks ge-
vonden wiert) plagten te vergaderen.

Rondom dezen boom was een steene vier-

kantige voet , die ontrent twee voeten
hoog, en van binnen met aarde gevuld
was. Boven op die voet zaten de orang

Kaja's.A 3
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’t zelve niet, dan met kleine vaartuigen,Kaja’s, of Hoofden der steden en dor-
komen kan ; doch met hoog water kanpen, yder na zyn rang; doch de andere
men met Jonken en chaloepen ’er overhier toe geroepene uit de gemeente,
heen loopen. Als ik met de lat-dschuitOrang Boedjang, of de ongehuwden
er na toe gebragt wiert, wiert ik in eengenaamt, zaten op de aarde beneden deze

klein baaitje wat Bewesten de Logie aansteene voet.
land gezet, alwaar ik geen voorland terDe Oelilima’s zaten om de Oost- en

wereld , en my ten eersten aan de voetNoordzyde, en de Oelisiwa’s om de

van den berg vond , die men met 313West en Zuidzyde ; doch de vreemde-
breede en vry vlakke trappen niet alleenlingen stelden zy , daar zy die wilden
opgaan; maar ook gemakkelyk oprydenhebben

kan , doch ’t afryden, hoewel ik het ookVoor den oorlog met de Inlanders zelf,
dikwils gedaan heb, is zoo gemakkelyken met de Hollanders , vergaderde men

niet, ja zeer gevaarlyk, alzoo ’t my welonder dezen boom tweemaal ter week,
gebeurt is, dat, voor al by nat weder,Dynsdags en Saterdags. Op deze dagen
de agterste voeten van myn paard niethadden de vrouwen dit voorrecht , dat
alleen uitgleden, maar dat 't zelve alzoodan geen mannen op de voet van deze
ettelyke trappen aan cen afgleed eerboom mogten komen, of, zoo zy dat
het weer op zyn agterste voeten quam ;deden, verbeurden zy yder reize 5 Cati
tgeen ik, jong zynde, medc deed, om(dat is ruim 6 pond) Foeli.
dat ik het Opperhooft, die met my op-Men had ook de gewoonte, om op de
en afreed , dit zonder gevaar my voor-marktdag al de Gantangs seen zeker soort

doen zag, en om dat ik meinde, dat ikvan maaten van eenige ponden , doch
mede doen kon, en doen moest, ’t geenhier en in Amboina van 17; pond) en
ik een ander voordoen zag; maar, opmindere maaten, na te meten , de

zekeren tyd door den heer Landvoogtwelke zoo zy niet van het nette gewigt
bevonden wierden , verbeurden zy een gewaarschouwt zynde , dat ik, indien

zoo een paard zyn voorste voeten, gelykderde ’er van , doch zoo zy 'er tegen
ligt gebeuren kon, of maar een van despraken, zoo was, volgens uitspraak der
zelve, by ’t afryden quamen uit te gly-Orang Kaja’s, en der Moorsche Paapen,

die hier zeer groot bewind in hadden den, zeer licht met het zelve van boven

al hun goed, dat op de markt was, ver- tot beneden zou konnen voortrollen, en
beurd dus myn leven verliezen , zoo Freeg il

Hedendaags is de gesteltenis van dit zulk een schrik voor het afryden, dat ik
het zedert noit weer heb durven doenEiland aldus. Men heeft aan de Noord-

ge- Half weg dezen trap is een bron, diewestzyde het Comptoir, Lonthoir
gestadig water, hoewel van weinig be-naamt , alwaar gemeenelyk van wegen

de E. Maatschappy een Koopman lang, geeft.ge-
n In ’t hangen van dezen berg heeft menplaatst is, om de Nootenmuschaten

de Foelie, van de Vrylieden of Perke- de Negry, Lonthoir genaamt, die zich
tot boven op den berg uitstrekt, en hoe-niers te ontfangen. Deze woont in een

zeer schoone breede steene Logie ofte wel men ’er ook steene wooningen heeft.
zoo zyn het, eenige weinige uitgezon-Huis, ontrent de strand ; maar echter

eenige treden hooger gelegen; doch als dert, in vergelyking van die van Neiri,
zeer slegte huiskens. Ook is het eenmen van ’t zelve na strand gaat, komt

men by een waterpas, ’t geen het naauw groot ongemak, dat men voor yder Buis
byna 2 of 3 buiten, en 2 of 3 binnen-tusschen dit Land, en de Goenong Api ,
trappen vind , met welke men op een(aan welkers Zuidzyde beneden aan de

voor-erfje voor ’t huis gelegen, trced,voet des bergs een schans, Kyk in de Pot

’t geen by een visitatie, of huisbezoe¬genaamt, en met een Sergeant, eenige
king der Ledematen, een zeer moeselyksoldaaten, en stukken geschut bezet is

op- cn nederklimmen geeft.ook zoodanig bestryken kan, dat daar

West en Oost op strekt zich die Ne-geen schip zou konnen passeren, zonder
gry uit, doch wel de langste wandelingonder ’t bereik van een van deze stukken
heeft men om de West, een klein halfte geraken : want zoo zulk een schip.
uurtje verre, passerende onderweeg eenom ’t groot Rif, dat zich voor Lonthoir
moerigen thuin van ’t Opperhoofd, waaruitstreke, het nade wal van de Goenong
op een byzonder thuinier past; zoo alApi, of de Vuurberg, hield, zoo zou
recht uit, langs een gelyken en redelykhet daar alzoo wel, alsdoor 't Lonthoir’s
breeden weg gaande, eindigt men aan eengeschut, gegroet worden.
plaats, van welke men van een schooneVoor het strand van Lonthoir, zoo
hoogte zeer steil in zee, de eilanden Ay,men die smalle boord ’t strand noemen
en Rhun (want Poelo beteckent eenmag, gelyk ook ter zyden, een stuk
eiland, en daarom laat ik 'er dat Maleitsweegs om de West, strekt zich een zeer
woord af) zeer klaar, en vlak voor diebreed Rif in zee uit, zoo dat men over

steilre
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steilte beneden ook een groote klip in
zee leggen ziet, die Batoe Hollanda, of
de Hollandsche klip, genaamt wert, om
dat de verradersche Bandaneezen veel

Hollanders , in die eerste oorlogstyden
boven op die hoogte geraakt, en van de

gelegenheid des Lands inog onkundig,
an deze steilte afgejaagt, en gedrongen
hebben of van boven neder in zee, of op
deze klip, zich te bersten te springen.

Ik heb in ’t jaar 1687. op Celamme
een oude vrouw gezien, die my verhaal-
de, dit gezien te hebben, alzoo zy toen
een meisken van 12 of 14 jaaren zyn kon,
ook zeide zy voor de Hollanders te dier

tyd gevlugt te hebben.
Boven op den Lonthoirzen trap geko¬

men, gaat men dezen weg na ’t Oosten,
voorby ’t huis des Predikants , na de
Kerk, dat in’t jaar 1687. maar een groote
Loots was , ontrent de vesting Hollan-
dia gelegen , waar in te dier tyd een
Sergeant, Ditlof Blat genaamt, met
eenige soldaaten lag

Deze vesting, is vry oud, aengezien
zy in de oudste schriften der Secretary
van Banda, die in ’t jaar 1619. beginnen,
al bekent was, zonder dat daar eenigzins
bleek, wanneer, of door wie zy ge-

bouwt is; alleenlyk ziet men, dat zy, te
vooren Lonthoir genaamt, de naam van
Hollandia in ’t jaar 1628. van den Heer

Landvoogt Pieter Vlak gekregen heeft.
Zy is oud en vervallen, hoewel van eenig

geschut verzien , doch van zeer weinig

belang
Hier ontrent stuit men ten eersten aan

’'t bosch, zoo dat men geen gelegentheid
heeft van verder, ten zy men in ’t bosch
zyn wil, te wandelen, behalven dat hier

geen huizen meer zyn.
Men graaft hier een soort van roode

puimsteen uit de grond , waar van men
redelyke goede steene muuren rondom
de huizen maakt

Aai de binnen- of Noordzyde, gelyk
ook verder buiten om, aan de Zuidzyde,

is dit gansch Eiland in Nootenmuschaat-
thuinen verdeelt , die in ’t gemeen Per-

ken, gelyk ook de bewooners van deze
hofsteden (want daar zyn schoone steene

huizen by ) l'erkeniers genaamt worden,
om dat yders portie, of stuk land, net
afgeperkt is zonder dat hy verder ko-

men mag.
Deze afperking is door den Landvoogt

Doctor Pieter Vlak, ontrent de jaaren

1627 of 1628. eerst in zeer veel kleine
Perken, onder zekere letters, geschied,
om dat die eerste Perkeniers het vermo-

gen niet hadden van zoo veel slaaven te

houdden, als tot grooter Perken behoor-
den, maar met 'er tyd , en door naar-
stigheid, nogtanseen stuivertje overwin-
nende, kogt een kleine Perkenier nu en
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dan een Perkje by het zyne, en zoo zyn
eindelyk , by ’t aangrorjen van hunne
magt , daar uit deze aanzienelyke Per-
ken, gegroeid. Wy zullen die, zoo
ils ons die van een Perkenier van ver-

stand opgegeven, en in de rang , waar
in zy van ons menigmaal gezien, en
bezogt zyn , laaten volgen, en van
de zyde van Lonthoir af een begin maa¬
ken.

Het naaste Perk , daar aan zich ver-
istoonende, zoo als men Oost op gaat,

Bojauw , ’t geen een wondheeler, Mr
genaamt, in’t jaar 1688eJan

bezat. Het is 1100 roeden groot, le-
verde in ’t jaar 1711. en daar ontrent,

pooo ponden Foelie, goede en quaade
gewassen door een, en viermaal zooveel
Nooten uit, welke proportie altyd zoo
volgt. Tot dit Perk behooren 100 slaa-
ven , hoewel het maar op 60 zielen by
de zielbeschryving, die jaarlyks geschied,
bekent staat, en wiert toen geoordeelt
14000 Ryksdaalders of 33600 gulden,
waardig te zyn

Het naaste Perk daar aan is klein Wa-

lingen, in ’t oud Bandanees eigentlyk
Valan genaamt ; groot zynde 8ao roe-
den, en in de jaaren 1687 en 1683 van
eenen Jan van Surkel bezeten. Hier
toe behooren po slaaven , hoewel het

maar op 45 zielen gerekent, en toen
1200Rders waardig geschat wiert

Zulk een Perk geeft, by een groot ge-
was , wel eens 12000 ponden Foelie,
welk gewas gemeenelyk in Augustus of
September valt , daar ’t kleine ordinair
in Maart , April of Mey komt; maar
wy stellen hier maar Sooo ponden, om
dat wy goede en quaade gewassen door
een rekenen

Boven klein Walingen , wat hooger
in ’t gebergte, alzoo alle de andere hui-
zen dezer Hofsteden aan strand leggen,
hoewel de Nootenbosschen al mede of in

’t hangen van, of boven op ’t gebergte
zyn, heeft men her Perk Ortattan, of

Orontatten, dat als boven in ’t gebergte

uitkykt. Het is 750 roeden groot, le-
vert 6oo0 ponden Foelie, heeft 100
laaven van nooden, hoewel het maar op

64 zielen gestelt is, en wert geschat
1ooooRders waardig te zyn.

Beneden aan strand weer voortgaande,
hoewel men aanstonts al tegen ’t gebergte
is, en maar een smalle weg 'er langs heeft,
volgt naast aan klein Walingen, het Perk
groot Walingen, een schoone plaats,
zynde 1400 roeden groot, Zy levert
aarlyks 8 of vooopond Foelie, vergischt
tot haar dienst 150 slaaven , hoewel zy
maar op 70 zielen bekeni staat, en wiert
geschat toen 150o0Rders waardig te zyn.
Hier plagt in oude tyden een groote
Negry, en een zeer sterke handel van

Foelie

Vaamen
der Per-

ten.
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Foelie en Nooten te zyn; en men vond blyket nergens; maar wel, dat ze vry oud
’er in ’t jaar 1657. nog een groot anker is

van een Portugeesche Carake voor leg- Naast hier aan volgt het Perk Rant,
gen; ook plagt hier ontrent ’t jaar 1630. of Ranan, dat in ’t jaar 1687. door Aart

nog een Reduit te wezen. Vermieert bezeten, en 1400 roeden groot
is. Het levert 500o pond Foelie, ver-Naast hieraan legt het Perk, Spaantje-

by genaamt, ’t geen met het Perk, Calha eischt 90 slaaven, schoon het maar op
Booka (dat is, houd de mond toe, doch 5f zielen gestelt werd, en was toen 10000

Rders waardig. Het is mede een schooneeigentlyk Keli Woko, ’t geen in ’t Ban-
daneesch de Wolkberg beteekent , om plaats, maar zy legt juist zoo aangenaam

op ’t gezigt niet, als de 3 of a laatstge-dat het veel met wolken bedekt is) dat
ten deele boven Spaantjeby , ten deele melde beneden aan strand geplaatste Per-

ken.boven Cay Tortorre, en aldus mede wat
Hier na, of maar een weinig verderboven in ’t gebergte legt, en 29oo roeden

groot is. Het levert jaarlyks 3500 of komt men by het Perk Celamme, ofCe-
40oo ponden Foelie, en (’t geen eens lamo, dat by Pieter Thyszen in ’t jaar 1687

bezeten wiert, en 22oo roeden groot isvoor al van alle de Foclie-leverantien
gezegt zy) viermaal zoo veel Nooten. Het levert aooc ponden Foelie, vereischt

70slaaven, schoon het maar op64 zielenHet heeft 60 slaaven, is 80 zielen sterk,
opgegeven staat, en was toen SoooRdernen zyn deze twee voor 1ooooRders en
waardigook wel voor minder, verkogt. Het huis, dat beneden aan

strand, en ook ten deelen tegen den bergDit Orontatte en Calha Booka, quam
aangebouwt is, gelykt wel een kleinein ’t jaar 1687. de Weduwe van N. Kaas;
Reduit, en men zou het , des noods,doch Spaant jeby toen, gelyk ook Cay

Tortorre, eenen Jacob van Cordaan (an- 'er voor konnen gebruiken.
ders le Faucheur genaamt) toe Dit is het laatste Perk aan de binnen-

Na Spaantjeby volgt Cay Tortorre, zyde , alwaar ’t land zich als met een

dat ontrent in ’t midden van de binnen- halve Maan van ’t Oosten na ’t Noorden

zyde legt, en mynes oordeels een van de omdraaid, en eenen hock maakt , die
ffaaiste, grootste en voornaamste Perken gemeenelyk Tandjong Boerong, of de
van geheel Banda is. Het is1800 roeden Vogelhoek genaamt word, die al vry
groot, levert dan eens 6ooo, dan eens hoog, en gevaarlyk is, om met een

Orembaey voorby te vaaren, als men ag-10000 ponden Foelie, en ’t werd maar
ter land na de Perken, aan die kant leg-op 8o zielen gesteld, hoewel ’er 170

slaaven toe behooren. Het is laatst voor gende, zich begeven wil.
1300ORder verkogt; en in ’t jaar 1711. Wanneer men nuverder na de Perken,
wierden ’er 15000 Rders voor geboden. aan de Zuidzyde van het Hooge Land,

Naast hier aan komt men aan ’t Perk dat de Perkeniers agter land noemen,
Combir, in ’t jaar 1687. van eenen N. te land voortreizen wil , moet men een

ffaajen heuvel op, een tocht, die menPrutscher bezeten, mede een schoone en

vermaakelyke plaats, te meer, dewyl gemeenelyk te paard, maarmet veel ge-
hier de hoofdbron is, van waar zy alle vaar, doet, om dat het een slegte en vry
hun drinkwater, zoo van dat Eiland, steile weg is. Boven op dien heuvel heeft
als van al de anderen, gewoon zyn te men een dubbele Reduit, in ’t jaar 1628.

haalen, loopende gestadig met eer door de Landvoogt, de Heer Vlak, ge-
fraaje kraan , zynde de eenige plaats in bouwt, en van eenig krygsvolk voorzien,
gansch Banda, daar men zien, niet in zoo dat het aan die Noordzyde des lands
een rivier, maar onder den drup van die voorvreemdelingen niet wel mogelyk is,
altydloopende kraan , doch buiten de om binnen te komen, of te landen,

aangezien ’t geschut van Lonthoir hetPagger, in een put, zoo diep, dat men
'er tot zyn middenlyf in staat, wasschen Wester-, en dat van Celamme het Ooster-
kan , waar in zich echter de Bandasche gat, gelykt de Reduit Combir het mid-
juffers alzoo veel konnen verheugen, als den, bestrykt.

Van Celamme nuboven op ’t gebergteof zy zich in den frisschen en helderafvlie-
tenden Ambonschen Olifant, of Way- voortrydende, om agter land te komen.
Tomo, gewasschen hadden, hoewel het is men genoodzaakt die hooge en steile

hoek der Vogelen, langs een pad, datwonderlyk veel van den anderen verschilt.
niet boven de twee voeten, of daar on-DitPerk is1200 roeden groot, levert 4ooc
trent, breed is, zoodanig voorby tepond Foelie, heeft 10o slaaven, schoon
trekken , dat men ter rechter hand het’t maar op6; zielen gestelt is, en is 9ooc
zeer steil gebergte als tegen zyn lichaamRders waardig. Men heeft hier ook een
heeft, en ter linker hand steil neder inReduit, waar op eenig krygsvolk, ter
zee , en op ysselyke rotzen ziet, datverdediging van deze algemeene water-
een vervaarlyk gezigt, en een verschrik-plaats, legt. Wie de zelve gebouwi
kelyk denkbeeld, vooral aan yemand,heeft, of wanneer zy daar geplaatst zy,

die
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die dat eerst voorkomt, geeft. Het
beste hier van is, dat die ysselyke smalle

weg niet lang duurt, en dat men ’er in
20 of 30 treden over is.

Hier van daan daalt men allengskens
door het vermaakelyk Nootenbosch heen-
rydende , na een plaats , de Knorpot
genaamt , daar ook een klein riviertje,
hoewel van zeer weinig belang, en de
weg ook zeer moejelyk om op en af te
ryden is ; hoedanigen moejelyken weg
men nog wat verder op, eer inen Den
der bereikt, heeft.

Men komt dan al verder, door het
bosch henen, op een gelyken weg, daar
ons, onder de Nootenboomen rydende,
de schoone Nootenmuscharen dikwils

tegen het aangezigt, op geen onaange
naame wyze, aanquamen, en op welken
weg wy, na een uurtje rydens van Ce-
lamme, na dat men langzaam, of hard
aanryd , de Reduit Dender , daar ook
een klein riviertje of spruitje is, passeer-
den. Dit is mede een oude Reduit, van

welke men in’t jaar 1627. al in het dag-
register der E: Maatschappy leest. Het
heugt my zeer wel, dat ik de Perkeniers,
daar ontrent woonende , heb hooren
zeggen , dat de Landvoogt, de Heer
Willem Janszoon Admiraal, de zelve zou

gebouwt hebben. Het legt digt by de
zee, en dient, om met zyn geschut en
krygsvolk, alle vreemdelingen te weeren
Digt by deze Reduit legt het Perk Den-
ner, ook wel den ouden Denner, en
door de bank Dender genaamt. Het
is 1100 roeden groot, levert cooo pon-
den Foelie uit, en ’t vereischt, schoon

maar op 5o zielen bekent , 8o slaaven,
zynde toen op Booo Rders geschat, en in

Albertsz. Edingt jaar 1687. van Jacob
bezeten. Het huis legt mede digt aan
zee , hoewel ’t Perk zelfs tot aan
t hoogste gebergte des lands, Chaste-

leins hoogte genaamt, zich uitstrekt,
alwaarmen zelfs moestuinen heeft, waar

van ik verscheide maalen salade , door
een slaaf byna van den top des bergs ge-
haalt, gegeten heb.

Zeer digt hier by , doch een weinig
meer landwaart in, legt het Perk Den-
ner Hoetan, dat is het Bosch-Denner,

genaamt, zynde 1200 roeden groot, en
in ’t jaar 1687. door N: Cats bezeten.
Het levert 4ooo ponden Foelie, en staat
maar bekent op as zielen ; doch heeft

60slaaven van nooden, en wiert toen op
7oooRders geschat.

Een klein half uurtje verder rydende,
komt men by de Reduit Wajer, die al
vry sterk, en zoo oud is, dat zy in
’s Compagnies dagregister, nevens de
Reduiten Denner, en die van Poelo Rhun
en Rosingein, gemelt wert. Zy legt
als in ’t midden van de Zuidzyde dezes

III. Deel.
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Eilands, dienende wel mede, om vreem-

delingen te weeren, maar dit Agter-Land
is van natuure, vermits 't overal klippig
is, zoo sterk, dat zelf geen Orembaey,

als de Perkeniers het met hun eigen volk
maar beletten willen , hier ergens zou
konnen aankomen, alzoo 'er geen baayen,
daar vaartuigen konnen blyven leggen,
en maar zeer weinig plaatzen zyn, daar
zy konnen aankomen, schepen konnen
het hier ontrent niet houden ; ja zelf
hebben de chaloepen, die daar de spece-
ryen innemen, groote mocite, om dat,
al af en aan houdende, zelf by handzaam
weder, te doen.

Hier legt mede een Opperhooft, om
de speceryen te ontfangen. Het is een
onderkoopman, en zyne logie, of woo-
ning, al vry net.

Het eerste Perk, dat men daar heeft,
wert Babi Mandi (dat is het Verken

Het is 1200wascht zich) genaamt.u

roeden in zynen omtrek, levert 7ooo
ponden Foelie, staat op ’t getal van 40
zielen bekent, doch heeft 70 slaaven van

nooden. DePerkenier, die het in ’t jaar
1711 bezat, had het voorvoooRders ge-
kocht, maar ’t was toen meer waardig,

gelyk hy het ook voor 1ooooRders ver-

kocht heeft.

Hier was te dier tyd nog een Perk, in
verscheide parceelen bestaande, en toen
door eenen de Moor bezeten, diens hoofd-

naam my onbekent is. Het is3000 roe-
den groot, levert 7000 ponden Foelie,
heeft 9o slaaven van nooden , hoewel

t maar op 65 zielen staat, en is 11000
Rders waardig.

Daar was toen nog een Perk, van eenen

Steenrots bezeten, doch my mede in naam
nbekent , dat 840 roeden groot was.
Het leverde zcoo ponden Foelie, had 45
slaaven, schoon dit Perk maar op30 zie-
len gerekeut stont, en was 4000Rders

waardig
Men heeft hier nog een Perk, Boeton

genaamt, ’t geen 700 roeden groot zyn-
de , 3000 ponden Foelie leveren kon.
Tot het zelve behoorden 44 slaaven,
hoewel ’t maar op 30 zielen gerekend
stont, en ’t was 5ooo Rders waardig.

Wat verder oprydende, komt men, na
’t passeren van een moejelyke plaats, by
een Perk, de Laoetan, dat is de groote

zee, genaamt. Dit is 3000roeden groot,
levert Sooo ponden Foelie, heeft 120
slaaven, schoon ’t maar voor 48 zielen
bekent staat, en is 13000 Rders waardig.

Nog wat verder, komt men op Oerien,
daar mede een vry oude Reduit is, de
welke de President Jan Jansz Visscher,
in de jaaren 1628. of 1629. gebouwt heeft,
en die daar om de zelve reden, als al die
andere Reduiten, gestelt is. Hier vond

ik in ’t jaar 1687. een smal Opper-
hoofdje,X
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hoofsdie Ernst Cnipping, zynde een Assi- wy bevoorens, boven op Lonthoir zyn-
stent, die onder ’t Comptoir Lonthoir de, beschreven. En als men , nog een

stuk weegs voortgaande, voorby debehoort.

Men heeft hier mede een Perk, Oerien Noordwesthoek dezes Lands schept,
genaamt , doch bestaande in wel 6of 8 komt men weder voor Lonthoir

kleine Perkskens, waar van ’er zommige Boven op den berg van Lonthoir heeft

100, andere zoo, 300 en aoo ponden men al mede eenige Perken, alle welke
Foelie leveren. ik juist niet by haarc eigen naamen, maar

Ook is’er een Hoofdperk, Toetra, na by die van haare bezitters kenne, en die

ik derhalven hier ook zoo zal opge-een steilen hoogen berg, genaamt. Dit
is 1400 roeden groot, hoewel het meest ven.

wild en woest land is ; het levert 30oo in ’t jaarMen heeft 'er een Perk,
ponden Foelie, heeft 35 slaaven , doch 1688. by eenen Lotharis bezeten. Dit
staat, nog volgens de oude opgave, bekent was 120oroeden groot, gaf jaarlyks 6ooo
op Bo zielen, en is 4oooRders waardig. ponden Foelie, had 10oslaaven, hoewel

Dit Perk van Toetra zal ik niet licht ’t maar voor 60 zielen bekent stont, en

was tooooRders waardigvergeten, om dat ik met een Perkenier

van Lonthoir, op zekeren namiddag ten Het Perk van Lucas Claasz de Jong
1000 roeden groot, leverde vooopondenfuuren van Oerien te paard dien berg
Foelie, had po slaaven , hoewei in deopreed, na zyn zeggen staat maakende,

om ontrent 6 uuren op Lonthoir, maar zielbeschryving maar op sozielen gestelt
zynde, en wiert toen 11000 Rdeis waar-t geen ons schrikkelyk buiten onze gis-
dig geschat.zing ging, te zullen zyn.

Het Perk van ThomasIn topklimmen vond ik den berg zoc Brantszoon,
steil, dat wy, wat hooger gekomen, van ontrent het kastceltje Hollandia gelegen,
onze paarden afstygen, en die aan onze leverde Sooowas 1200 roeden groot ,
slaaven of bedienden , zoo wy niet van ponden Foelie, had 110slaaven, schoon

boven neder wilden tuimelen , geven maar op 60 zielen ingeboekt in de ziel-
moesten. Wy klauterden dan een stuk beschryving, en was een somme van

12oooRders waardig.weegs te voet den berg op , en gingen
toen wel weder te paard zitten ; maar Het Perk van Roos, wac

een weinig voortgereden zynde, vonden 1000 roeden groot , leverde cooo pon-
wy zoo veel Nooten- en Vrugtboomen den Foelie , had 60 slaaven, stont te
omgewaaid, dat het byna onmogelyk was boek voor ao zielen, en was pooo Ra-rs
om ’er te voet , ik laat staan te paard, waardig.
door te geraken. Zoo lang het dag was Behalven deze groote, zyn hier nog
ging het nog henen, maar toen het wel 2 kleine Perkeniertjens , die maar
donker wiert, gaf het een elendig leven 6, 8 of iozielen hebben, en ook een

voor ons , en nog veel elendiger voor evengematigde kleine leverantie van
ons volk met de paarden, om over deze speceryen doen, hoedanige 7 of 8 kleinc

boomen te klauteren, en de weg te kon- Perkskens ock nog op Celamme zyn.
nen vinden; waar door wy van de zelve Van groot Walingen af, tot Celamme

geheel en al afdwaalden, en eerst ontreni toe, leveren deze Perkeniers hunne spe-
10uuren ’s nachts op Lonthoir, en de ceryen op het ciland Neira, aan den Op-

paarden vry laater, aanquamen perkoopman, of tweeden persoon der
Behalven dit Perk Toetra heeft men Landvoogdy.

op Oerien nog het Perk Sammeren, al- Van klein Walingen af leveren de
dus na het aloud Bandances stedeken, Perken Ortattan, Bojauw, en de verdere
Sammer, dat ook daar ontrent lag, ge- Perken op Lonthoir, aan ’t Opperhooft
naamt. Het is80oroeden groot, levert tot Lonthoir, en men rekentze groot en
cooo ponden Foelic, heeft 4o slaaven, klein, hier onder behoorende, op 31
en 45 zielen tot het zelve behoorende, Perken.

en wiert toen geoordeelt 5ooo Rder Die van Denner, Denner-Hoetan en

waardig te zyn. van de Laoetan, leveren op Wayer ; cn

Een weinig verder West op plagt men die van Oerien , Toetra en Sammeren
in’t jaar 1657. en later, de Reduit everen aan een Boekhouder aldaar, die
Lakoy te hebben, en hier ontrent was onder Lonthoir mede staat.
het, dat de Nederlanders den zisten Maart Men heeft in Banda tweemaal ’s jaars Het Wit-
1621. dit Eiland eerst beklommen, en Witwater, het eerste, of ’t klein Wit-water.
veroverden. water, in Juni, en ’t grootste in Augustus

Als men den Westhoek dezes Agter- of September. De zee is dan by dag
even eens als anders ; maar s nachts alsLands, of der Zuidzyde, om, en zoo
witte melk, en zelf is de lugt daar zooNoorden aan gaat, komt men by het
licht van ; dat men geen onderscheidoud Madiange, Daar na passeert men
tusschen de zee en de lugt ziet. Omdie vermaarde klip, Batoe Hollanda, die

’s nachts
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’s nachts land te ontdekken is dit witwater
zeer goed ; want in 't zelve doet zich dat
zeer swart op. In al die tyd werd ’er
geen visch gevangen; doch daar na weer
zoo veel te meer. De visch is voor dit
helder water schuw ; ook doet hen die

helderheid in 't water het vischtuig en de
praauwtjens te eerder zien, en daar voor
vlieden.

Men oordeelt , dat dit water uit den
grooten boezem van 't Zuidland by Nova
Guinea komt. Men verneemt het in
t Zuiden van Aroe en Key tot Tenimber

en Timor Laoet. In ’t Westen loopt het
tot Timor, en in ’t Noorden vertoont
het zich tot het eiland Ceram ontrent des-
zelfs Zuidkust, loopende niet Benoorden,
maar wel Bezuiden de Liasserze eilanden,
en Amboina, daar men die melk-zee klaar

van de bergen ’s nachts ziet : want anders
en weet men van dit wit water eigentlyk

inin Amboina niet , dan dat men het

’t jaar 1656. ’er eens gehad heeft , dat
zeldzaam was.

Het vertoont zich meest ontrent de
eilanden van Banda, en is niet alleen quaad
voor de vischvangst, maar doet de vaar-
tuigen ook eer, dan in ander zeewater,

verrotten ; zoo dat 'er in de vuilaardige
quallen, bezaantjens, en andere zeessym,
die dit water, als ’t afneemt, op strand
opwerpt , een booze houtworm schynt

te zyn.
In de tyd van dit wit water is 't ook

gevaarlyk zich des nachts met kleine of
andere vaartuigen op die zee te begeven;
want schoon net al stil zyn mogt, ver-
neemt men nogtans zeer swaare dynin
gen, die door deze en gene zeedampen,
uit de grond der zee opwellende , van
zelf voortkomen, en zulk een vaartuigie
zeer ligt zouden omwerpen. Deze dynin-
gen echter heeft men nergens zoo swaar.
als ontrent het eiland Tenimber.

Dit wit water mengt zich in die tyd
met geen ander water , dan als het be-
gint af te nemen, wanneer het eerst langs
t ciland Ombo en ’t land van Ende henen

loopende zich eindelyk met streepen in
zee tot by Boeton toe, en daar na zelf
tot Saleyer en die kant van Celebes zien
laat, daar het zich dan allengskens in
't ander zeewater verliest, of daar mede

vermengt.
Na dat nu dit wit water, en de regen,

in Banda swaar of weinig is, leveren de
enPerken ook veel of weinig Foelie

Vooten uit ; want zoo 'er swaare reger
valt, vallen de Nooten af, die anders9
maanden aan de boomen moeten hangen ,
’t geen men echter meer boven in het

dampig gebergte, dan ontrent de stran-
den, verneemt.

De slaaven in yder Perk vinden den

ganschen dag hun werk.

N D IIA.

Als de Nooten ryp zyn, en aan den ’t Werk
de der slaa-oom beginnen te splyten, zoo dat

ven inenl'oelie zich schoon rood van couleur
Nooten-

al glimmende tegen de Nootenschaal,
perk

die kool swart is , vertoont , dan gaan
de slaaven van ’s morgens vroeg yder met
een mandeken na ’t bosch om Nooten te

plukken , komen in ’t gemeen ’s avonts
ten ; uuren van ’t gebergte na beneden,
alwaar dan eenige al deze geplukte man-
den met Nooten, of eigentlyk die Noo¬
ten in haaren bolster (doch niet anders

dan oude) over een zeer scherp mes, dat
ergens aan styf, of tegens twee houten,
in de grond staande, vast gebonden, en
diens scherpte na boven gelegt is, zeer
geswind (dat een slag is) henen halen,
en dus die bolster, by een om wrikking
tot op de Nootschaale toe, klooven, en
er dus de bolster afwreeken ; ’t geen

met veel oordeel in ’t verkiezen der Noo-
ten dient te geschieden: want zoo ’t een
onge Noot was, die ’er zomtyds onder

loopen, zoo zou de snede door de Noot.

en alles , henen gaan, en dan was het
ook om een vinger of twee van zoo een
laaf te doen; doch daar werd al vry wel

op gepast.
Als al die Nooten zoo ontbolstert zyn,

werpt men de zelve met de Foelie ’er nog
aan in een mandeken, en daar na verga-
dert men de bolster op een hoop, waar
op dan een soort van champignons of pad-
destoelen groeit, die gezegt werden door
haaren speceryagtigen smaak alle andere
addestoelen te boven te gaan. Im-
mers , zy worden in Banda van de lief-
hebbers en kenders zeer geprezen; doch
ik heb daar zulken lekkerny niet in ge-
vonden; maar wel, dat de Nootenbolster,
in riempiens gesneden , en met kan-
neel gestooft, een lekkere schotel eeten
uitleverde.

Wanneer de slaaven nu met het ont-

bolsteren van alle die Nooten by dag nog
gedaan krygen, dat zy in 1of z uuren
weten af te haspelen, dan is ’t hun avond-

werk nog de Foelie van alle deze Nooten
af te doen, die byzonder te vergaderen,
en ook de Nooten byzonder by een te
doen, waar van de Foelie dan in de zon

gedroogt, en met de Nooten op de na-
volgende wyze gehandelt word.

Men heeft 5 kleine hokken of petak-Hoe ver¬
ken, met een parapara of zolderken van der met

Nooten
latwerk van gesplete Bamboezen, ofte ge. ge-
rieten, waar op de Nooten, die dan nog handeli
vast in een schelp zitten, gedroogt wor-word
den.

De eerste droogpetak is voor de natte
Nooten , die daar een week in moeten
leggen , en dan gaan zy in de tweede
petak , weer voor een week , van daar
in de derde, weer voor een week, en in
de vierde petak worden zy in de vierde

mectB 2
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de Noot, als zy verplant wort niet ge-week volkomen droog. Dan gaan zy in
heel onder, maar boven de aarde leggen,de vyfde petak, onder welke wat minder
of zou anders niet groejen.droog vermolsemt hout gestookt wert,

De Foelie , gedroogt zynde , worden eindelyk in het zesde, of het groot
mede in drie soorten, te weten, Klim-hok, waar ontrent zeer flaauw gestookt
foelie, zynde de beste en van geplukte

word.
Nooten, Raapfoelie, die de tweede soortOnder alle deze petakken, of hokken,
en van afgevalle en opgeraapte Nooten is,met haare doorlugtige zolderkens, word
en in half rype Foelie, onderscheiden,een matig vuur gestookt, niet om iets te
en ook zoodanig aan de E. Maatschappyebranden ; maar enkelyk gerigt om de
gelevert, die voor de laatste soort, Gruis-Nooten, die ’er boven op leggen, van
of Stof-foelie genaamt, maar de helft vanbinnen in haare schelp zoodanig te doen
de prys der andere Foclie betanlt , hoe-droogen, dat zy in de zelve beginnen te
danig zy ook met de betaling van gebro-rammelen; die daar na dan, 3 of  we-
ken Nooten , schoon ook nog zoo zeerken voor de leverantie, in stuk geslagen,
doorgegeten en vermolmt, handelt, ge-de Nooten daar uit genomen , en weer
vende ook daar voor maar de heift vanin vette, middelbaare en magere ge-
t geen zy voor vette, dat is, gladde ensorteert en onderscheiden worden , om
gave Nooten, zonder rimpels, en ookze aan de E. Maatschappy, yder op het
voor de middelbaare en magere NootenComptoir, waar onder hy behoort, te
betaalt. En schoon die vette Nooten zooleveren. Dit droogen geschied in 6of 8
genaamt worden, gelyken egter de mid-weken gemeenelyx , blyvende dan de
delbaere en magere van buiten veel verterNooten nog wel 5 of 6 weken onder de
en oliagtiger schoon zy meer , dan dePerkeniers.
andere, gerimpelt zyn.Het groot gewasch, dat in Augustus

In voorige tyden, ontrent 18 of 2oof September, hoewel ook wel eens in
jaaren geleden, plagt men met het we-Mey of Juni , valt, en wel een quart
gen en betalen dezer speceryen anders,meer, als ’t kleine geeft, word ontrent
dan nu, te leven.half December; en t klein gewasch, dat

Men rekende die toen by zoo veel Cattiontrent Maart of April valt, ontrent hals
Bandan, of Bandasche Carti ’s , yder 52.Juli , in de voornoemde driederlei soor-
Hollandsche ponden swaar, en de Noo-ten afgelevert , volgens welke leverantie
ten woog men by weegzels, yder van 28yder byzondere soort van Nooten , in
Catti Bandan, of 161 Hollandsche pon-een mandje, in een doorgezaagde legger
den , dat net met het gewigt van eenmet zeewater, dat met kalk zoodanig
fokkel (zynde baaltjens van matten, ofgemengt is, dat zy als vette melk
boombladen, waar in de Foelie alleen ge-er pas aanhangen blyft , driemael inge-
meenelyk overkomt, en in welke zy opdompelt, en dan zoo ook yder soort in
dat gewigt afgetrapt , hoewel maar opeen byzonder Nootenhok geworpen
160 pond gerekent word) overcenkomt.word , waar in zy zes weken digt toe
Men betaalde toen voor zoo een Cartigesloten blyven , om te sweeten, in al
Bandan Foelie  gulden 14 stuivers, ligtwelken tyd men ’er niet eens na omziet.
geld, of 6o ligte stuivers, in een Ryks-en daar na (alzoo de kalk de fouten de
daalder van 48 swaare stuivers gerekent ;Nooten ontdekt) werden zy weer in
maar dan was er de tiende van de E.goede en quaade, of in die drie voor-
Maatschappy, die ontrent, deel bedraagt,noemde soorten onderscheiden. De Per-
al afgetrokken , zoo dat het a2 stuiverskeniers nogtans lyden hier by niets; maar
bleef. Ook ontfing men die zelve prysworden volgens haare gedaane leverantie
voor IOCatti Banda Nooten, of 52 pondvan vette, middelbaare en magere Noo-
yder.ten, betaalt, en deze laatste sortering

Nu in tegendeel ontfangt men voorloopt voor rekening der E. Maatschap-
yder 1o0 Hollandsche ponden goede Foeliepy. Indien 'er te veel kalk by dit water
van de E. Maatschappy 15 Ryksdaaldersgedaan wiert zouden de Nooten ’er in
en 18 stuivers; doch voor Stof-foelie, hoeverbranden, ’t geen een ,roote schade aan
flegt ook, 7; Ryksdaalders en o stuivers,de E. Maatschappy zou konnen geven.
dus kost haar een pond Foelie 7; stuivers,Dit indompelen in de kalk geschied,
en zy verkoopen die weer voor 3 guldensom dat de kalk de geesten der Nooten
12 stuivers , en voor 10 pond Nootendoor ’t sluiten van der zelver pori, of uit-
krygen zy ontrent zoo veel als voor 1wazemgaatjens, inhoud, en die niet al-
pond Foelie; en dus voor 1000 Holland-leen tegen ’t verderf bewaart, en der
sche ponden Nooten, of vyf weegzels,zelver gebreken ontdekt; maar zulk een
yder van zoo ponden, ’t zy vette, mid-gekalkte Noot kan ook niet verplant

delbaare of magere, ook 15 Ryks-worden , om dat zy geen schelp heeft,
daalders en 18 stuivers ; doch voor datalzoo zy niet anders, dan in haare schelp,
zelve gewigt gebrokene en doorgegetenegroejen en voortzetten kan. Ook moet

Noo-
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Nooten, mede maar de helft van die prys ;
en dus kosten haar 2 pond Nooten 1stui

vers , daar zy 1 pond voor 2 guldens
18 stuivers verkoopen. Een groote over
winst.

De E. Maatschappy, als Landheer hier

zynde , plagt in voorige tyden ook van
alle andere vrugten der Perkeniers de
tiende te trekken , behalven dat zy nog

de tafel des Landsvoogts van vrugten voor
zien moesten; maar dat is afgeschaft, en
de tiende is alleen op de speceryen geble-
ven , welke gemeenelyk tweemaai, en
ook zomtyds wel voor een enkele reize
driemaal, ’s jaars geplukt worden; doch
waar op geen vaste staat te maaken is;
maar wel op twee gewasschen, een groot
en een klein, gelyk wy hier vooren reets
gezegt hebben.

By verkooping der Perken wordmede

de tiende aan de E. Maatschappy,maar

zoodanig betaalt, dat zy van een Perk,
rooo Raers geldende, maar de tiende van
de helft betalen , alzoo ’t ander voor de

goederen, daar toe behoorende gerekent

wort , , welke goederen zy bevoorens
verre boven haare waarde plagten op te
geven , en dan naar mate van dien veel
te weinig van ’t Perk zelf te betalen,

geen nu dus gematigt en gemiddelt
word.

De Nooten voert men in geen sokkels

over, als de Foelie, maar zy worden in

hokken overgebragt, vorder op de wigt
overgelevert, met een per Cento afslag;
maar de Foelie levert men by sokkels,

zonder eenigen uitslag, nevens welke
altyd een briefje , met de naamen der

Mengecommitteerden ’er by, overgaat
doet ook by yder sokkel, of deszelfs bla-
den , ontrent  kannen zeewater, vol-

gens ordre van haar Edelheden van den
24sten December ’s jaars 1671. waar mede
zy gemengt zynde, zoo word de Foelie
er dus ingetrapt, en dit oordeelt men tot
behoudenis der zelve te dienen. Een

sokkel Klimfoelie heeft drie ooren- Een

dito Raapfoelie twee, en een dito Gruis
foelie maar een oor.

Het plagt in oude tyden met het koo-

pen van deze Perken vry flordig en slegt
toe te gaan. Yemant, die van een sol
daat maar een vryman geworden was, en
geen duit in de wereld had wiert aan

ftonts-een Perkenier, en kogt een Perk

van 6ooo of Sooo Rders, Hy nam de
helft van den armen op, die hier al vru

ryk is, en de helft bleef op het Perk
ftaan. Daar op was hy aanstonts een
groot Heer want zulk een Perk gaf van

zyne speceryen een fraaje inkomst; en
de verdere vrugten, bragten by verkoop
ook al wat op; behalven dat er nog 20
Perken het voorrecht alleen hebben, om

Arak te mogen branden, en die aan de

D 13A.

E. Maatschappy, en andere, te leveren.
Als zy nu maar zorg voor de renten van
de hoofdsom, die zy voor ’t Perk gege-
ven hadden, droegen, zoo waren zy ge-
woon van ’t overschot als Prinsjes, en dat
in een tyd , dat de Perken in zig zelven
nog zoo veel niet waren, als zy nader-
hand geworden zyn, te leven; waardoor
’t dan by hun overlyden ook wel gebeurt
is, dat den armen , en anderen daar by
schade leden , voor al wanneer zy zulk
een Perk verre boven zyne waarde inge-
kocht hadden.

Jegenwoordig zyn de Perkeniers vry
vermogender lieden, vermits hunne Per-
ken , door hnnne groote naarstigheid in
het aanplanten, merkelyk in waarde ver-
betert zyn.

Wanneer de Heer Bieswanger ontrent
’t jaar 1700. bezitter van klein Walingen
wiert, gaf dat jaarlyks zooo ponden Foe-
lie ; doch alzoo by een naarstig man in
’t aanplanten was, gaf het, voor dat hy
uit Banda vertrok, en het aan een ander
overliet, 8aoo, en naderhand wel 12000
ponden Foelie.

Men moet echter hier by zeggen, dat
Banda in ’t jaar 1711. z00 wel beplant en
de staat van alle de Perken daar zoo tref-
felyk goed was , en zoo veel opbragt
als men oit zou konnen hoopen, aange-
zien ’er nu nieteen stukje lands onbeplant
is. Dit geeft, aan die groote Perke-
niers voornamelyk, een vry groot inko-

men, waar op zy heerlyk leven, en nog
een schoone stuiver overleggen. Daar
is niet lekkers van spys of drank, dat zy
niet hebben, en zy zyn gewoon, voor
al als de schepen van Batavia komen,
met de scheepsvrienden, en met die van
Neira, en de andere Eilanden, rykelyk te
gastreeren en vrolyk te zyn. En ’t is geen
wonder; want zy winnen ’t rykelyk, en
’t kan ’er af. Zy hebben de schoonste en

vetste schaapen, die men wenschen kan,
die zy van de Zuidooster Eilanden kry-
gen, en verder allerlei vee op haar erf
joopen. Hollands bier, Luiks bier, Mom

en keurlyke Wynen , vind men by hen
zoo goed en overvloedig, als by menig
Landvoogt.

Dit maakt hun ook, die van ouds al
de naam en de daad, maar toen nog zoc
veel magt niet hadden, vry stout; dat in
zommigen nog verder gaan zou, indien

zy zomtyds niet wakkere slagen en te-

genspoeden, door ’t wegloopen van slaa-
ven , kregen; alzoo 'er zomtyds 20 of 30
en meer gelyk (hoe sterken wagt men
ook ’s nachts op de vaartuigen houd)
met Orembajen komen weg te loopen,
die zelden weergekregen worden

Al voor eenige jaaren was deze Perke
niers toegestaan , om 400 Macassaarze
slaaven na Banda te voeren. Zy hebben
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’er nu al over de 1400 gebragt, en zy zyn fles met de zilvere schroef te doen,
haalen nog al, om dat getal van 400 (zoo waar door zy zyn rotang met een zilvere
zy zeggen) te vervullen. Haar andere knop verstonden , die hy wel zomtyds
slaaven hebben zy meest van Nova Gui- een dronken arbeider en luiaard in dienst
nea, de Zuidooster Eilanden, Timor, enz. der E. Maatschappy over den rug lei ;

Het beste, dat ons van de jegenwoor- doch naderhand zyn zy nog stouter en
dige Bandasche ingezetenen voorkomt, is, hoogmoediger geworden; maar God
dat zy, ’t zy Swarten, ’t zy Mixtigen, heeft hen zulken Landvoogt gegeven,
meest alle, goed Duitsch spreken, zoo die hen zoo geplaagt, getreden en getrapt
dat zy Sondags ook de Psalmen in die taal heeft , dat zy wel duizendmaal het ge
gewoon zyn te zingen. beente van den Heer van Zyll beweent,

In de tyd van de Heer Landvoogt van en om hem gewenscht hebben. Een zaak,
Zyll waren ’er zommige van deze Perke die wy hier na nog met een woord, als
niers vry stout en weerbarstig. Wat die wy in het byzonder van de Landvoogden
Heer hen ook dede, en schoon hy niet van Banda spreken, zullen aanhaalen.
anders, dan hun welzyn, zogt; het was Nu zullen wy hier nog een lystje van
quaad by allen, weinigen uitgezondert, al de bekende Perken op ’t Hooge Land,
en men schaamde zich niet zeer veragte- met ’t aangemerkte op yder Perk, schets-
lyke vertellingen van zyn Ed., en van gewyze byvoegen.

Naamen der Per- Groote, Leverantie waarde der Le- Slaayv. Zielen, waarde der
verantie.ken, Perken.

Rers1408-3701100roed. pooop. Foelic.Bojauw, Rers 14000100 60

36000. Nooten. 563 220
Klein Walingen, 8000p. Foelie. 1252120840 1200090 45

32000p. Nooten. 541- OO
Orontatte, 6ooop. Foelie 939. 6O750 100 64 12611

24000p. Nooten 375-310

8000p. Foelie.Groot Walingen, 1400 1225120 150 70 15000
3200op. Nooten 541 00

Spaantjeby en 40oop. Foelie.120 626- 40 60 80 10000
169009. Nooten.Calha Booka 250200

1800 6ooop. Foelie.Caytortorre, 939. 60 170 80 15000

3757317024000p. Nooten

Cercce, 4ooop. Foelie.1200 626- Ae 100 65 91L9
160009. Nooten. 250200

Ranan, cooop. Foelie. 782. 2901400 100OO90 55
zoooop Nooten. 313. 200

Celamme, 4ooop. Foelie. 626- 40210t. 70 64 8000

160009. Nooten 250 200

Dito, nog 30oop. Foelie.700 46927 44 30 6900

12000p. Nooten. 187-390

5ooop. Foelie.Denner, 1100 782-2900 80 50 400

zoooop. Nooten. 313. 200
Denner Hoetan, 1200 4ooop. Foelie. 626- 400 700060 45

16000p. Nooten. 250-200

1200Babi Mandi, 700op. Foelie. 1095-310 70 40 126759

28000p. Nooten. 4281200

Van de Moor, 3000 7000p. Foelie. 1095-310 90 6O 11000
28000p. Nooten. 428-12 0

Steenrots, 840 zooop. Foelie. 313. 20c 4oo045 30
8000p. Nooten 125-100

Boeton, 700 3ooop. Foelie. 469270 44 30 500O
12000p. Nooten. 187-390

Laoetan, 800op. Foelie.3000 1201252120 84 14000

32000p. Nooten 54i- O0
Oerien, 700 300op. Foelie. 469270 44 30 49160

12000p. Nooten. 187-390

Toetra, 1400 3oOop. Foelie- 469270 35 80 212N
12000p. Nooten 187-39c

800Sammeren, cooop. Foelie. 782.290 500040 45
zoooop Nooten. 313. 200

Van Lotharis, 6ooc p. Foelie.1200 939. 600 100 60 10990
24000p. Nooten. 37573170

Luc:
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110001095-310700op. Foelie.Luc: Claaszen, 1000 90 50
28000p. Nooten. 4281200

12000800op. Foelie. 1252.12-0 110 60Thom: Brandz. 1200
541. 0032000p. Nooten

92005OOOp Foelie. 782-290 60 40Roos, 1000
313. 200zoooop. Nooten.

12000p. Foelie. 206001878.1600 200 1202400
791-20048000p. Nooten.

142000p. Foelie. 22227. 600 2162 1437 24100034330
8796-2200568000p. Nooten.

Hier op laaten wy nu tot slot van dit Hoofdstuk een teckening van alle de Ban-
dasche eilanden, onder de letter B. volgen.

TWEEDE HOOFDSTUK.

IEt Eiland Goenong Api beschreven. Wanneer die Berg zebrand heeft. Droevig
I geval door den zelven veroorzaakt. Berigt van Maurits Hendriksz van der Spelt.
Als mede van D. Feilingius en den Vaandrig Buston. Groote Slangen, enz. op dit
Eiland. De Schans Kyk in de Pot. ’t Vrouwen-eiland. Des Schryvers aanmerking
op de dood van Plinius , en op t gevaar van de Heer Feilingius by zyn togt na dien
Berg

met des zelf vuurdamp en smook vervlo-M nu tot de beschryving der
gen zyn.andere Eilanden over te gaan,

Het gansch Eiland is maar een dikkezal het niet ongevoeglyk zyn,
dat wy die van de Goenong Api, dat is, allengskens opgaande, en al redelyk in

de hoogte verheven berg. Hy is net 559de Vuurberg, in 't Maleits, laaten vol-
treden hoog; maar het hoogste gebergtegen.
op ’t Hooge land van Banda , dat menDit Eilandeken legt ten Westen van
by, en boven de Perken Combir en RananNcira’s Westhock, en zoodigt daar aan,
heeft, is 654 treden: want als men daardat men over de opening, of ’t kanaal,
boven op staat, kan men over de Goe-tusschen Neira en dat Eiland , met een
nong Api heen tot in zee zien.stukje van een lei gemakkelyk werpen

Deze Berg is van buiten wel met eenkan

wild en woest bosch bezet; maar in zynDit gat tusschen beide deze Eilanden

binnenste een schrikkelyke Vuurberg,noemt men gemeenelyk het Zonnegat,
die nu en dan ook afgryzelyk gebrandaan welkers Noordzyde een klein eilan-

deken, ’t Vrouwen -eiland genaamt, is. heeft.

Het plagt voor 10o jaaren 2o of 3o vadem Het verste geheugen, dat men daar af
diep te zyn , zoo dat 'er een schip door heeft, is, dat hy in’t jaar 1586. en daar

na weer 1598. aan den top begon tekon, doch is nu te ondicpvoor schepen.
Men wil, dat dit door ’t uitwerpen van branden, en vuur uit te werpen, zooda-
steenen en asch veroorzaakt zy. nig, dat men dan eens de heldere vlam,

Ten Zuiden heeft het den Noordhoek dan weer eens een swarten dikken damp,
en dan ook wel eens een lichtgraauwevan het Hooge land van Banda tegen over
pluim ’er boven uit zag komen. Hyzich leggen, en word dat gat, tusschen

deze twee Eilanden , zynde ontrent een brande ook in ’t jaar 1609. toen Verhoe¬
gooteling schoot wyt , gemeenelyk het ven, onze Zeevoogt, hier quam; maar
Lonthoirs gat genaamt. in het jaar 1615. is dezen Berg , na nu

Hoe groot dit Eilandie in zyn omtrek al 17 jaaren lang van binnen vry sterk
is, weet ik niet, aangezien ik het noit gebrand te hebben , in Maart, juist op
rond geschept heb; maar gis dat men de zelve dag, als de Opperlandvoogt
geen halve myl ’er toe van nooden heeft. van Nederlands Indien , de heer Gerard

Men had hier op in oude tyden veel Reynst, met zyn vloot uit Amboina her¬
dorpen , en bewoonde stedekens , aan waarts aan t’zeil ging, met zulken berst
strand ; doch ’t is door ’t menigvuldig en geweld opgesprongen, en heeft zulke
branden des Bergs zoodanig verwoest, swaare steenen, en groote vuurylammen,
dat daar van niets meer overgebleven is, ten deele na de zeekant , ten deele na
zoo dat ook der zelver naamen al mede ’t eiland Neira, en na ’t Fort Nassau,
onder de assche des Bergs geraakt, of uitgeworpen, dat men , van wegen de

me-

Wanneer

die Berg
gebrand
heeft.
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Het gat boven in zyn top vertoondemenigvuldige afsche, die 'er in ’t Kasteel

en op de Bolwerken gevallen was , de zich na ’t Westen toe, en was zoo groot,
dat men 'er het gansch Kasteel Nassaustukken naaulyks gebruiken kon, waar

door ook die van ’t Kasteel in gevaar wel zou hebben konnen inzetten. Als
stonden , om van de Bandaneezen , die men ’er toen inquam , vond men aan
van Lonthoir, en andere plaatzen, sterk de Oostzyde van binnen zeer hooge-
overquamen, overvallen te worden; dat groote en steile klippen , die zich als
door de komst van de vloot des Opper- muuren rondom zoo vervaarlyk opdeden,
landvoogts echter belet wierd. dat men schrikte hier in te zien, aan-

De schepen dezer vloot ontmoetten gezien men zich by dat gezigt als de Hel
toen, eer zy eens by dit Eiland quamen, zeer levendig verbeelden kon. Echter
stukken gebrande steen,uit dien gloejenden zag men hier en daar op de grond in dat
oven gevlogen, van welke zommige wel gat toen, en ettelyke jaaren ’er na, gras
een vadem lang , en van zulken heir groejen, zoodanig dat men daar uit oor-
kleine puimsteen omringr waren , dat deelde, dat het branden niet lang duuren
men ’er met een boot quaalyk door kon zou , hoewel men veele jaaren daar na
komen. Ook stont het water te dier tyd nog al dampen, en een zeer ligte en hel-
aan de voet van die Berg nog en kookte, dere rook by schoon weder daar uit vlie-
gelyk men veel visschen, die daar in ge- gen en opstygen zag.
kookt waaren, dryven zag. Als men in ’t gat quam , dat rondom

Ontrent dezen tyd (gelyk wy hier na met asch bedekt was, zakte men zom-
breeder zullen zien) zyn de Bandancezen tyds tot de knyen ’er in; maar het won-
dit Land ten deele quyt geraakt.Ge¬ derlykste was, dat men de wilde koejen
lyk dit nu by ’t springen van dezen Berg en verkens in dit gat het gras afweiden
geschied is, alzoo is 'er by hunne byge- zag, gelyk aan de mist, die men ’er leg-
loovige Nazaten nog een vaste hoope en gen vond, te zien was
voorzegging, die heimelyk onder hen Aan de zyden van dit gat ziet men al-
voortgezet en levendig gehouden word, omme, gelyk ook van binnen, in dien
dat deze Berg nog eens springen, en dat gaapenden oven, de geele swavel als ver-
dan dit Land , door de Hollanders zoo styfde antimonie nevens de witte schuim-
verovert , weer het hunne worden zal; agtige aluin aan die vervaarlyke rotzen

hoewel de tyd het tegendeel geleerd heeft : hangen. Ook brand deze swavel wel,
want schoon hy zedert wel gebranc als zy by ’t vuur komt ; doch niet hecl
heeft, is echter het Land in de magt der sterk , om dat zy onzuiver is. De on-
Hollanders gebleven.Ook zou men kundigen, dezen aluin ziende, houden die
moeite hebben, om een ouden Bandanees voor salpeter ; daar nogtans veel natuur-
hier of daar nog in een hoek te vinden. kundigen oordeelen , dat de swavel en

Men zag toen, en menigte jaaren ’er aluin de regte onderaardsche brandstoffe
na nog, swaare hoopen van schrikkelyke is.

groote swarte klippen in zee leggen. De schepen, van ’t Westen na ’t Lon-
die , wel eer gloesend uit den Berg thoirs gat komende, konden dezen oven,ge
worpen zynde, zoovan zyn top zyn ko- en zyn geele rotzen, gemakkelyk zien.
men afrollen. Het vuur vertoonde zich In ’t jaar 1629. was hier een groote aard-

niet alleen boven in ’t gat aan de top, beving, en een half uur 'er na een wa-
daar swaare klippen uitsprongen, maar tervloed, die zeer swaar was, en by stil
de Berg brandde rondom, en sloeg weder quam. De zee verhief zig tusschen
zyn vlammen zelf tot aan de voet hier Celamme en Neira als een hoogen berg
en daar door scheuren en openingen uit; die aan de eene zyde regt op ’t Kasteel
waar door al de dorpen, die daar wel eer Nassau aanviel, alwaar ’t water ovoeten
waren, vernielt en verwoest zyn, zon hooger dan een gemeene springvloet, en
der dat men daar weder nieuwe heeft ’t Kasteel binnen en buiten half vol wa-
durven aanleggen ; maar men heeft 'er ter stont. Het hooft voor ’t zelve, van
zedert eenige slaaven van Perkeniers op- swaare steenen gemaakt, was, met een
gehad, die zich daar, met thuinen aan groot stuk van de barm , weggeslagen
te queeken , battatas en andere huisge gelyk ook veel swaare steenen, door den
wassen, als ook kalappusboomen, aan te Metzelaar reeds toebereid , en een yzer
planten, bezig gehouden, en bevonden stuk geschut van 3500 pond, op ’t plein
hebben , dat die gewassen op die ver- des Kasteels gelegen hebbende, 36 voe¬
brande klippen, en onder die puimsteen, ten van zyn plaats vervoert was. Ool-
zeer wel voortgroejen willen. Ook zyn wierden verscheide huizen, ontrent strand,
die swarte klippen, eer zy nog puimsteen in stukken geslagen, en in zee gedreven,
geworden zyn , zeer goed tot het maa¬ gelyk dat ook ’t huis van den Fiscaal
ken van muuren, aangezien zy de kalk laâc van den Voort, nevens hem en zyn
zeer wel vatten, en vry drooge muuren vrouw, die mede in zee gerukt wierden,

geven. overquam, alwaar hy gebleven, doch zy
door
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door een andere baar weer op land ge-
smeten is. Het schip den Briel , daar

leggende , draaide alleen driemaal rond.
Doch op Lonthoir is mede een swaar
hoofd nevens verscheide dikke muuren

weggespoeld Het liep daar 13 voeten
boven een gemeenen springvloed, voerde
een Jonk, agter den hoek van Madiangi
leggende, regt agterde steene logie; en
buiten in zee wist men ’er niet af.

In ’t jaar 1632. sprong dees Berg we-
der, dat ook metverscheide swaare aard-
bevingen verzeld ging Men voelde de
zelve verscheide maal in de maander
April, Mey, Juni en Juli , doch voor
al vernam men den 164en December
’s nachts een vuur, dat uit den hemel viel
van een berste, eerst eenige slagen, als
die van een kanon, gaf, en daar na als
eenige chaigien van muskettery hooren
liet ; waar op den zasten dito weer een
schrikkelyke aardbeving volgde, die aan
de huizen aldaar groore schade deed. De
Goenong Api wierp klippen zoo groot,
als klcine huiskens, uit, en veel der
rotzen, over ’t Vrouwen-eilandje (daar

ontrent ) overhangende, zyn door ’t ge-
weldig schudden, dat twee dagen duur
de, op ’t zelve nedergestort

In het jaar 1683. schynt 'er ook een

swaare brand inwendig in dezen Berg ge-
weest te zyn. Immers in ’t laatste volg
de ’er een afgrysselyke aardbeving uit,
door welke de bergen scheurden , ver-
scheide huizen, gebouwen, en pakhui-

zen onder de voet geraakten, en veele
ge noodzaakt wierden hunne steene huizer
te verlaaten, en zich in planken opge
slagen tenten (hoedanige ik 'er in ’t jaar
1687. en 1688. nog verscheide gezien
hebbe) voornamelyk ’s nachts te behel

pen, om niet levendig, ’t zy wakker
’t zy in slaap, onder de instortende hui-
zen begraven te worden: want ik hebbe

in ’t jaar 1687. zeer geloofweerdige in-
gezetenen hooren zeggen , dat toen de
beweging van het aardryk zomtyds zoo
swaar geweest was , dat de hoeken der
muuren van een huis, daar zy te zamen
suiren, zoo verre van een weken, dat
er byna een mensch door zou hebber
kennen gaan; die zich dan met een tegen-

beweging weder toe zetteden
Jk hoorde toen van den Wondheeler

N. Proost op ’t eiland Ay, gemeenelyk
Poelo Ay genaamt , leggende, die by
deze aardheving mede geweest was, dat
hy , op de punt of op ’t Noord- Ooster
Bolwerk van ’t Kasteel Revengie, juist,
als de aardbeving aanquam, zittende,

de zelve, onder hem zoodanig van een
scheurde , dat de pollevy van zyn eene
schoen geheel in die scheure by onge-
luk geraakte , en door een andere te-
genbeweging van ’t aardryk ’er glad af

III. Dest.
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genepen wiert, zoo als hy, door de
swaarheid dezer beweging,ook een

groot deel van dat Bolwerk in de gragt
zag nederstorten.

Zy had op Lonthoir ook een buiten-
gemeene groore klip, die boven op den
Berg lag, zoo sterk aan ’t bewegen ge-
bragt , dat zy van boven af tot beneden
op het strand, langs verscheide huiskens,

zonder eenige schade te doen, gerold
was; welke zy, zoo zy ze geraakt had,
verplettert zou hebben. Ik heb de zelve

verscheide maalen daar met reel verwon-
dering zien leggen.

Ooor deze aardbeving zyn ook de re-

genbakken, in de Kasteelen Belgica, Re¬
vengie, en elders, gescheurt, en by na
bedorven, zoo dat men’er na dien tyd
het water zoo wel niet in heeft konnen
bewaaren en goedhouden

Daar zyn 'er, die geoordeelt hebben,
dat deze aardbeving zelf tot aan ’t eiland
Ceroewa, ontrent 40 mylen Bezuiden
Banda gelegen, gewerkt heeft, om dat
dat Eiland toen half weggezonken is,
met al des zelfs ingezetenen ’er op, zoo
dat de andere met hunne vaartuigen
na Banda quamen vlugten ; doch ik
houde dat voor een ander aardbeving op
zich zelven.

In ’t jaar 1688. ben ik voorby dezen

Berg menigmaal na het eiland Ay gevaa-
ren, en zag toen boven op den top een
groenen boom staan , die men my zeide
een limoenboom te zyn

In dien tyd heb ik ook wel eenige zagte
bewegingen van aardbevingen gevoelt;

en eens op Poelo Ay, in ’t Kasteel Revengie
’s nachts slaapende , een zeer swaare

vernomen , waar door al de lampen op
t eiland uitgingen , ’t welk my ook,
vlugtende na de groote voorzaal, een

grooten schrik, alzoo daar alles van steen

was, aanjaagde
Twee jaaren daar na, of in ’t jaar 1690.

begon dees Berg wederom afgryzelyk
te branden, en niet alleen vreesselyke
vlammen, maar ook zulke groote stee-

nen, boven uit, en al om de West, te
werpen, dat men schrikte die te zien.

Ik heb schippers, die toen op die
die myReede lagen, gesproken,

verklaarden gezien te hebben, dat 'er
steenen, in haar beslag grooter dan hunne

schepen (waar onder ’er van 160 voeten
lang waren) uit dezen Berg, zoo hoog
boven den top, als de top van den voet
des Bergs was, geworpen, en zoo langs
dien Berg nog gloesend na beneden ge-
rolt zyn, nemende nog swaare boomen

en struiken , die ’'er van in brand raak-
ten, mede ; hoewel ook zommige wel
weer regt in het gat , andere ook ten
grootsten deele, na de Westzyde in zee
vielen , waar door , in die 6 jaaren dat

hy



BESCHRYVINGEVAN18

Extract uit het Bandaashy gebrand heeft, ’er een diente van 80
vadem aan de Westkant des Bergs niet Dagregister, b-helzende het droe-
alleen vereffend , maar zelf nog al een vig en niet min aanm rkelyk voor-
fraaje hoogte op gekomen is ; zoo dat val , op den zasten Mey des jaars
dees Berg, by een goede narekening 1696. door den Goenong Api ver-
meer stoffe uit dit gat uitgeworpen heeft

oorzaakt.
als hy van zyn top af tot zyn voet toe
schynt uit te konnen maaken. Dynsdag den 22sten Mey.

Vermits nu al deze stoffe van ’t Oosten
P den middag de klok 12 uurerna het Westen geworpen is, was dat een

zag men van Neira , met vergroot geluk voor de ingezetenen var 7.
wondering, twee persoonen aan de Z’t eiland Neira, die pas Beoosten dien Berg. 27

O. kant den top des Bergs beklimmenen als ’er aan en onder lagen : want
en zoo als zy boven op waren gekozoo by die stoffe zoo wel na ’t Oosten,
men, een stok met een klein rood vlagals na het Westen, uitgeworpen had.
getje opsteken, welk vlaggetje zoo drazou daar alles door die gloejende steenen,

van haar niet was geplant, of de Bergten deele verbrand , ten deele verplet
die nu al vyf dagen lang geen brandendetert, en alomme zoodanig gedekt geweest
stffen uitgegeven had , en tot yderzyn, dat het, na allen schyn, ’t leven aan
eens groote blydschap geheel uitgegaanalle de ingezetenen van Neira gekost z-u
en gepluscht scheen te zyn, wierp, ofhebben. Maar vermits nu Neira in
dit oogenblik, zeer schielyk , fel en't Oosten van dezen Berg legt, en al deze
sterk zyn brandende stoffen weer uit,stoffe meest uit een gat, dat na ’t Oosten
zoo dat al ten eersten de Berg rond-van binnen in den Berg ingaat, van on
omme met vuur, swaare dikke dampen,deren gehaalt, en zoo na ’t Westen uit-

en asschen, overtrokken geworden is.geworpen is, zoo is ook de vreeze, dat
Welk onverwagt treurspel den inge-hy den grond van Neira zoodanig uitge-

zetenen, die meest alle de vermetelheidholt heeft, dat het met de minste aard-
der opklimmers, en de daar opgevolgdebeving zeer ligt zou konnen instorten,
gruwelyke vertooning, van de straarenen zy alle dus levendig in dien onder-
aanzagen, een rechtvaardige straffeaardschen vuuroyen zouden konnen be-
Gods toegeschenen is, als die niet toegraven worden.
en laat, zyne geheimenissen te onder-Dit eiland Neira is echter niet geheel
zoeken, en, behalven dat zulke straffenvan alle ongemakken bevryd geweest
daar over zoude mogen beschakt weze-,want de assche is daar wel dry voeten
wiert men ook , wegens de sterke enhoog op de straaten , en in ’t Kasteel
lange aanhoudinge, meer en meer metNaffau, enz. gevallen , waar door alle
verslagentheid bevangen, en bevreest,de vrugtboomen bedorven, en meest ge-

heel uitgegaan, en die twee voornoemde dat het heele Land daar door in een

droevigen poel zouden komen te ver-Perken, op dit Eiland, schrikkelyk van
gedaante verandert, en te dier tyd wel anderen, alzoo by menschen gedenken
twee derde in waardy vermindert zyn noit van diergelyke uitberstinge gehoort

was ; want hebbende een groot uur-De flagen, die dees Berg zomtyds gaf
waren zoo swaar, dat gansch Neira, als of en onophoudelyk, met een ongeloofe-

’er een sterke aardbeving was, zoodanig lyke kragt, altyd even fel, zyn inheb-
’er van dreunde , dat de toegeschovene bende brandende stoffen , vermengt

grendels der deuren ’s morgens bevonden met groote steenen, zoo onder ge-
wierden te rug geweken te zyn ; zoo duurige swaare slagen, niet ongelyk den
dat de ingezetenen , in doodelyke be¬ donder, grof gerommel en gedruisch.
naauwtheid zittende , vreesden met zak als heldere blikzemen, zeer hoog in de

lucht gedreven , daar uit de gloejendeen pak, zoo dat nog langer aanhielt, na
't Hoog Land te zullen moeten opkra puitgeworpen steenen zoo sterk, als de
men. Dit schreef my een vriend van regen , weder nederwaarts daalden, en
daar den zosten September des jaars 1695 die, met het vallen en springen, den
na welken tyd hy nog etrelyke maanden Berg in een volkomen gloed gestelt

hebben, zoo heeft hy bot wederomgebrand heeft.
Dus brandde die Berg zes jaaren aan opgehouden, en geen de minste stoffe

meer , behalten maar eenige waaze-een, zonder eenige tusschenpoozing.
van ’t jaar 1690 tor ’t jaar 1606 den 1yder ming, uitgegeven

’s Avonds , naar overal onderzoekMey, en hielt toen plotzelyk op, tot den
gedaan te hebben , wie de vermetele22sten dito, op welke dag 'er twee per
klimmers zyn geweest, wiert men vansoonen opklommen. Wier wedervaaren
twee slaaven, die aan den voet van demen in dit volgende Relaas ziet.
Goenong Api om hout te kappen ge-
weest zyn, bericht, dat ’s morgens na

339uu-
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9 uuren twee Europiaanen, hebbende
yder een Bamboeze stok in de hand,
aan de Z. O. kant van gemelten Berg
waren opgeklommen, en, zoo als zy
boven op den top opgekomen waren,
hadden zy een rood vlaggetje op een der
Bamboeze stokken opgerigt, en daar of
de hoeden in de hand rond geswaaid,

waar na zy voorts (zoo als niet beter

hadden kunnen zien) haastig naar de
rugge ofte klip, die wat benedenwaarts
aan den Berg van de Oostkant hangt,
waren geylt, welke zy ook, terwyl de
Berg al zyn eersten slag en uitberstinge
deed, bereikt hadden ; echter, wegens
de grouwelyke uitberstinge, daar onder
niet veilig konnende schuilen, hadden
zy zich naar omlaag willen begeven
alzoo het geweld onmogelyk te ont
vlugten was, waar door dan verder den
eersten van de gloejende steenen het
been, den anderen het hoofd afgeslagen,
en zoo vervolgens beide hun lichaamen
geheelyk verbrand , het gebeente ge-
kneust, en van den eenen het ingewand

uitgeschud zynde , zy om laag waren
komen rollen, en zoodanig aan de voet
van gemelden Berg van hen (als die
alles klaar aangezien hadden, en met
het ophouden der uitwerpinge na hen
toe gingen) gevonden waren.

Kort daar op wiert van den posthou-
dende Sergeant, van de schans Kyk in
de Pot, aan den Goenong Api gelegen,
bericht gedaan , dat Corporaal Pieter

en den schilder-Hendriksz van-
gast Jacob Maur van Switzerland, dezen

morgen met verlof in ’t bosch waren
gegaan , om ’t een en ’t ander wild
dat zich aldaar nog vind) te schieten,
en dewyl hun verlof niet langer dan tot
den middag was strekkende geweest,
en zy als nog niet wedergekeert waren,
vermoede hy , dat zy de genen waren
geweest, die den brandenden Berg be¬
klommen hadden, gelyk ook zulk-
’sanderen daags, zynde

Woensdag den 23sten Dito,

by nader onderzoekinge gebleken is.
Dezen voormiddag reverteerde van

Poelo Ay, de Eerwaarde Abrabam Fei-
lingius , benevens den Schipper van
’t Fluitschip Oosthuizen, Hendrik Sprin-
ger, en den Guarnisoen boekhouder
Jan Swinnas , bericht aan den E: E-

Achtb. Heer President gevende, dat zy
op gisteren middag van ’t eiland Ay
met de grootste verbaastheid de schrik-
kelyke uitberstinge des brandende Berg:
hadden aangezien, waar uit, alzoo de
vuurige stoffen een groot uur na den
anderen, door thans een onbegrypelyke
groote kragt en geweld, onder geduu-

rige swaare slagen, en onophoudelyk
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sterk blikzemen, zeer hoog in de lucht
wierden gedreven, zy zien in zyn ge-
heel verbeeld hadden , dit een stryd
aller hoofdstoffen te zyn, waar op ook
om de N. W. door de dikke duistere
dampen (die door haar swaarte, niet
tegenstaande het hard waaide, schielyk
weder nederwaarts sloegen) geen lucht
nog zee meer te bekennen waren;
weshalven zy ook van de droevigste
gedagten waren geweest, dat de Berg
aan de Oostkant moest gebersten, en
’t eiland Neira, als daar digt aan gele
gen, mede vergaan zyn.

Den volgenden dag, wezende

Donderdag den 2asten Mey,

de klok half twee uuren ’s achtermid-
dags zag men, met onsteltenisse als
vooren , een persoon aan de o. Z. O.
kant boven op den top des brandenden
Bergs staan, die naar een half uur lang
daar op verbleven, en t’elkens met een
stukje linnen om zich geswaaid te heb-
ben, aan de O. Z. O. kant weder om
laag quam, wezende de Matroos Mau-
svits Hendriksz van der Spelt, die onlangs
van hier verlost geworden is, om met
het schip, de Fluit Oosthuizen, waar
op reeds bescheiden is, naar Batavia te

vertrekken, die aanstonts van den EE.
Heer President Balthasar Coyett ontbo-
den, en voor zyn Ed: verschenen zynde,
ten overstaan van den Opperkoopman
den E- Jacobus de Witte, en den Geheim-
schryver provisioneel Coenraad Fredrik
Hofman, van welgemelte Ed. Heer Pre-
sident gevraagt is, wat hem hadde be¬
3 wogen, zulk een vermetelen en reuke
loozen daad te bestaan, daar hy het ver-
schrikkelyke wedervaren der twee waag-
halzen van eergisteren nog zelfs hadde
aangezien, en daar omme de rechtvaar-
dige straffe der geenen , die God ver-
zoeken , en die de zelve ligtelyk wel
verdient hebben, zoo als over de anderen,
ook over hem had konnen komen: vor-
ders, wat hy Maurits op gemelten Berg
gezien, en van des zelfs,gestalte en ge-
schapentheid aangemerkt hadde. Daar
op hy verhaalt heeft ’t geen hier volgt.

Bericht, gedaan van Mau-
rits Hendriksz van der Spelt, Ma-
troos in aienst der E: Maatschappy
en op ’t Fluitschip Oosthuizen be¬
scheiden , nopende de redenen, die
hem hebben bewogen den brandenden
Berg te beklimmen, en wat by daar
op wyders heeft aang merkt.

Eggende voor eerst, dat de bewegen-76
de redenen waren voortgekomen uit0

eigen vry gemoed, zonder yemant:zyn
E2 aan-

Beicht

van Mau-

rits Hen-

driklz van

der Spelt.
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aanraadinge, en alleen ten inzichte hy de doode lichaamen nieuwers konnen
sy zyn Kameraat, die eergisteren dit ook vinden.
hadde onderstaan, en daar op dood was Na dezen togt zoo der twee omgeko-
gebleven, gaarne voor zyn , vertrek mene persoonen, als die van dezen Mau-
z, van hier nog eens hadden willen zien. rits Hendriksz van der Spelt, bekroop ook
3; Dat overzulks , ’s morgens na negen den Eerw. Heer Abraham Feilingius, en
uuren, aan de Z. O. kant van den Berg den Vaandrig Jan Buston, de lust, om
, hadde begonnen op te klimmen, doch dezen Berg , na dat hy in twee etmaal

halver wege gekomen, en door de be niet gebrand, nog geen stoffe uitgewor-
klommen steilte heel vermoeid gewor- pen had , op den zesten dito ook te be-
den zynde, hadde hy zich ontrent an- klimmen. Zyn Eerw. eigen opstel van
derhalf uur in een grippe, die hy daar dezen ysselyken en gevaarlyken togt
vond, te slaapen neergelegt, en, met hebben wy goedgedagt, zoo als ik dit
33 dat weder ontwaakt was , de stoute uit Banda ’t jaar daar aan ontfangen heb,
daad, die hy ondernomen hadde, by hier by te voegen.
zich zelfs aangemerkt hebbende; voor
al ook, om dat ’t opkomen wegens de

g¬groote steilte wat onmogelykgeleck, Waaragtig verhaal en om-
wel weder genegen geweest was te standig bericht; rakende de zeld-
rugge te keeren ; doch de trouheid zyns zame wonderen, die Monsr. Jan
gebieven kameraats indagtig werdende, Buston , Vaandrig in dienst der
hadde hy vast besloten tot boven toe te E. Maatschappy, en Bevelvoerend
klimmen , en te zien of hem nog er- Hoofd der krygslieden van ’t Kasteel
gens mogte vinden, wanneer ook op zyn Hollanéia , in ’t opklimmen van
yknien is gevallen, en, God om vergif- den Vuurberg, als mede op de
fenisse en een goede uitkomst gebeden uiterste boogte , benevens my aan¬
hebbende , den Berg al schuins na de gemerkt heeft.
O. Z. O. kant opwaarts tot den top ge
klommen is, van waar naar binnen de Angezien het de Heere onze God,37
; kuil (die de stoffe uitgeeft) hadde ge Azomwyle behaagt , de lang ver-
zien , die naar de diepte van boven in borgene wonderen zyner hand en wer
3y zyn omkring wel driemaal zoo groot, ken, aan het oog des menschen te ont-
als het Kasteel Nassauw op ’t eiland dekken, op dat zyne Goddelyke Al-
; Neira , was, loopende de gedagte magt des te roemwaardiger en heerlyker
brandkuil styl nederwaarts als een trech- »uitblonke wegens een gehoorzaamheid,
ter, behalven dat in het gat eenige die de gansche geschapene natuur aan
groote uitstekende klippen hingen, die 't bevel en de opperste ordre haares Ge-27
7ook al meest door het vuur doorboort bieders eerbiediglyk bewyzen moet,
waren, en geleek de stoffe, ofte de zonder het minste tegenspreken, zoo
grond in gemelte kuii, natuurlyke belieft het Hem mede insgelyks, wan-
swavel te zyn. De rondte, ofte kring neer Hy het de allerbeste gelegentheid
om gemelte kuil , was niet breeder, des tyds agt, in den swakken en sterffe-
dan drie of vier voeten , ’t welk hem lyken mensch, die wegens vreeze,
het rond gaan belet hadde, zoo dat hy kleinmoedigheid en natuurlyke onmagt,
verder niet, dan van het eene heuveltje in geen staat is, ondernemingen van
tot het ander, O. en O. Z. O. van den groote gevaaren uit te voeren, indier
anderen gelegen, hadde konnen komen; maate den Geest der sterkte ende kloek-
ook had hy in gemelte kuil drie steenen moedigheid te schenken, dat hy de
laaten rollen, om te ontwaaren, of die, »uiterste buitenspoorigheden van de al-
eer dat op de grond quamen, gehoort erwaarschynelykste onheilen onverzaagt
zouden konnen worden, doch had zulks bestaat te ondergaan, zoodanig dat zom-
niet konnen vernemen , door dien ge- »mige zelfs daar in omkomen , ’t welk
duurig van boven steenen inkalfden; dan juist aldusuitvallende, zoo meenen
en, geduurende zyn bovenzyn, was hy zommige verstandelooze menschen, dat
ook geen de minste brand, nog gedruis, God haar straft wegens gepleegde ruk-
33uit meergemelte kuil , behalven een keloosheid , ’t welk in verscheidene
weinigje rook, gewaar geworden, en veelvoudige gelegentheden en voorval-
was de vloer, of de grond des Bergs len, die onnoodig zyn hier uit te druk-
zelfs boven op , alzoo koud, als hier ken, zyn bescheid en waarheid heeft;
beneden, ’t welk aangemerkt hebben- maar dat dit tot 't onderwerpzel (waar
de, zoo was hy aan de O. Z. O. kant van ik hebbe voorgenomen te spreken
recht weder om laag gegaan, en had geen opzicht of betrekkinge kan heb¬
halverwegen een hoed gevonden , die ben, zal blyken by ’t gene daar over
bekent wiert den daar op gebleven Cor hebbe voorgenomen te spreken ; want
poraal toebehoort te hebben; doch had behalven dat men tot nog toe geen vaste
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stellinge en heeft, tot hoever de kloek-
moedigheid (die een gave Gods is
zonder te misdoen, of te zondigen, met
een wettelyk verlof en vryheid komen
mag, als maar alleenlyk in zoo verre
het verstand en de voorzigtigheid (die
beide wel konnen dwaalen) ons van te
vooren waarschouwen , nademaal een
de zelve zaak na de verscheidene gevoe-

lens , die er van oordeelen, ook ver
schillige bevattinsen onderworpen is,
de eene zoo een uitkomst besluitende,
de ander het tegendeel stellende , zoo
houde ik het nogtans daar voor, dat een
mensch, zoo schigtig voor eigen ver-
derf , in diergelyke swaare gevaaren
waar af het volgende verhaal zal mel-
den) niet ligtelyk zich zal inlaaten,
waar buiten hy, na het schynt, en ge
slyk er van veele gemeent word, zich
hadde konnen houden ; als alleenlyk,
2eg ik, uit kragt van een onverwinne-
lyke bestieringe van een onzienelyke

magt, die hem dan, volgens zyn wel¬
behagen, daar van laat ar- of er door
omkomen, en dan valt nog het besluit

aangaande den ongelukkigen, die daar
door is omgekomen zoo moejelyk ot
te maaken, van dat hem zulks tot een
misdaadige straffe zoude wedervaerer
zyn, als ’t swaar valt uit te vinden de
inzigten, die God daar toe gehad heeft,
om nem een diergelyke soort van dood
te doen sterven , waar van ik de oor
zaake dan eenlyk toeschryve aan de recht-
veerdighe-d van den Besluiter, zonder
eens veel te letten (niet in alle, maar
vin zommige gevallen) na de uitkomst,
die van de zyde van den mensch, vol-
gens diergelyke ondernemingen , is te
gemoet gezien , als maar voor zoc
ver, indien zyn voornemen zondig is,
en hem dat door een uiterlyk gebod
belast word na te laaten, nadien hy ten
hoogsten strafbaar is wegens de over¬
tredinge ; welk gevoelen ik acht recht-
zinnig te wezen , nademaal zoo een
aanmerking van een naauwe afhanke-
lykheid , die het schepzel tot zynen
Schepper heeft, de ruime Almagt van
God kragtig verheerlykt, doch om my
in zoo een swaare stoffe niet in te laa
ten , zoo zal ik aanstonts tot verhaa
van de zaak komen, ten welken einde
ik deze aanmerkinge hebbe laaten voor
af gaan

Na een veelvuldig overdenken, hoe¬
danig het wel met den Vuurberg 169

gelegen zyn, wiert ik eindelyk driftig
gemaakt, om zelfs tot boven in den
top toe een gezicht uit het oog te gaar
nemen; in welken tyd hy, zedert den
22sten tot den 2esten toe , hadde opge-
houden, zonder in dien tweeden tus-

schentyd, vuur of rook uit te geven,

N 21D A.

gelyk als hy ook nog zelfs op heden
van den 1yden Mey af, tot den tegen-
woordigen datum, niet meer dan eens,

zynde op den 22sten heeft uitgesmeten,
waar in twee rampzalige waaghalzen,

die door een vervaarlyke uitwerpinge
van gloejende steenen , zoo als zy al
weder aan ’t afgaan waren, hoewel noe
zeer digt onder den top, beklagelyk
omquamen. Ik dagte dikwils, indien
ik my van dien voorigen stilstant bedient
had, zoo had ik zyne wonderlyke wer-
kinge al buiten gevaar beschoud , en
men hadde al iets vertelt, dat tot dien
tyd toe onbekent was, maar hier streed
de vrees met de geest, welke laatste,
alle schrik ver van zich zettende, en be

denkende, dat het ophouden van vuur-
smyten mogelyk nog wel eenige dagen
konde duuren, eindelyk vastelyk besloot
in de vreeze Godes) dapperlyk alle
gevaar te gaan afwagten, ende om dat
de eenzaamheid, op zoo een schrikke-
lyke aanzienelyke hoogte, een zeld-
zaame vervaartheid verwekt, zoo kreeg
ik even by geval, een Vaandrager, met
naame Monsr Buston, aan wien ik myn

Ik ver-voornemen ontdekte, by my.
hemzocht hem tot myn gezelschap

sterk hier toe, wegens een byzonderen
elyk aandienst, die hy hier mede mos

haar Hoog Ed. tot Batavia, benevens
den Achtb. Heer President in Banda
zoude toebrengen, aanmoedigende,
’t geene hem zoo behaagde, dat by
straks de tocht met my eens wiert.
Wy begaven ons dan op de reis, en
lieten ons met een praauw van Lonthoir

3op de voet van den Berg aanzetten,
gezint zynde aan den Noordkant onze
opklimminge te beginnen. De eerste
hoogte, als een wal by na rondom den
geheclen Berg uitstekende, ende waar
tusschen in den Berg gelegen is, waren
wy nauwelyks te boven gekomen, ofte
zagen schrikkelyke steenen, zommige
van een vadem , andere van wat meer

ook eenige van wat minder sengte. Zy
waren nog geheel met swavel overdekt.

Wy namen een mes , ende zogten de
dikte van de swavel uit te vinden en te

ontblooten, maar bevonden , dat hy
was van een zeer harde vastigheid en

stoffe. De plaats , alwaar den eenen
met zyn val was neergekomen, geleek
een kuil, die men, tot een half mans
diepte , wel een vadem in 't rond met
een spaade had uitgegraven, van waar
hy nog meer als twee vadem door het
zand was heenen geploegt, ende ten
laatsten zyn rust krygende, zoo was hy
wel tot de helft van zyn dikte, in de
grond gezakt. Al verder voortgaende,
vernamen wy het geluid van een uinge
holt aardryk, brommende als een holle

kel¬C3
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kelder en gewelfzel, buiten twyffel van de hangende laddersport al staande
door dien de stof van onder geheelyk 3op een verheven dak, zomtyds wat
was verbrand en uitgehaalt , 'tgeen rusten , geschieden : want terwyl wy
schrikkelyk om te hooren was. Wy met geen de minste gerustheid, om niet
trokken dan al vorders, tot dat wy aan van boven nederwaarts te storten, ons
een hoogte quamen , gelegen aan de derfden omkeeren, nadien den Berg al-
Noordkant, die wy, van ’t ondersten daar niet anders als van stof , asch en
van de buitenwal af tot den top toe kleine gruissteentjes , die aan onze
de helft rekenden te zyn. Tot hier voeten geen de minste vastigheid gaven,
hadden wy een groote moeite , van en ook aanstonts (al schoon wy zelfs

wegen de ongemakkelyke weg, die dan naaukeurig en voorzigtig op onze hoede
yryzende , nu wederom dalende, met waren) uitweken , overdekt is, zoo
tusscheninleggende groote grippen en hadden wy nog daar en boven een zeer
scheuringen, door den regen gemaakt, groote steilte te beklimmen , die ons,
onzen voortgang en spoed geweldig niet jegenstaande wy met het lichaam
verhinderde. De dorst greep ons ook uitgerekt, en met beide de handen uit-
z00 sterk aan , dat by na onze keelen gestrekt, dus alle hulde van nedrigheid
van een verhitte droogte toegingen. In deden, dreigde, zoo haast wy het ach-
deze bange verlegentheid was een soopie terlyf op hem uitgestrekt hadden, van
onze eenigste hartsterkende verquikkin- boven neder te storten; weshalven wy
ge , dat oen slaaf van den Vaandrager dan onze armen omhelzender wyze uit-
ons in een botteltje nadroeg. Alhier breidden, en met onze buik en aange-
vonden wy goed dien slaaf weder na be¬ zicht, zoo lang wy waren, eens nu en
neden te zenden , hem sterk belasten- dan verkozen te rusten , zeer opmer-
de, eenige klappers te gaan haalen, die kende in ons bewegen zynde, om niet
wy in het weder te rug keeren van de van achteren over te swikken; en aldus
hoogte des Bergs op die bestemde geraakten wy door een byzondere be-
plaats verhoopten te gemoet te zien. waaring van God, na dat wy van thien
Na dat onze lichaamen van haare ver- uuren af, in den voormiddagstond,
moeitheid redelyk gerust hadden , be- gezukkelt , en met onze handen en
sloten wy luidkeels tot den Almagtigen voeten in de asch gegrobbelt hadden,20

God, zonder wiens verlof, nog rook, eindelyk ten half drien tot aan den kruin,
nog steenen, ons beschadigen konden, alwaar de hoogte eindigt. Help God1
een Gebed te doen. Ik dankte Hem help menschen l wat openbaarde zich
voor ons beiden, dat hy ons zoo over

2hier een afgrysselyke vertooning, want
al goedgunstelyk met zyn kragtige by- denkende, hoe meenig duizentmaal hy
stant voor alle gevaar behoed had; ende een swarten damp na den hemel al roo-
verzocht verder zeer nedrig, dat zyne kende en smookende , als of daar pik
goedertierenheid en bescherminge ons gebrand wiert, en dan weer met klaare
wüde omwaflen, en wyders behouden vonken vuurs vermengt , en gehecle
en gelukkig na boven geleiden. Dit vlammen uitspouwende , tot boven in
gedaan zynde, verhaasten wy onze voort de lucht toe opgeschoten , ende zom-
gang, ende, gesterkt in God, hadden tyds stukken van rotzen, met het bin-
zoodanig een kloekhertig gemoed, waar nenste van het gebergte, afscheurende,
voor alle vrees verschrikte , en te rug uitgebraakt had, hoe hy die gezengde
deinsde. Hier was inmiddels geen klei- Iteenen met een hol geluid in de wol-
nen arbeid voorhanden, om die afgrysse- ken dede vliegen, terwyl dien diepen
lyke steilte te overwinnen. Derhalven grond zoo stont te blaaken en te branden
was ’t noodig onze natuurlyken gang, ’tgeen het kloekste en manmoedigfte
in een nieuw fatsoen en mode te ver- hart kondoen nederzinken) zoo gaapte
anderen. In plaatze dan van den stok zyn mond hier by zoo vzelyk en af-
tot een steunzel in de hand te houden, gryzelyk, al even eens of hy de gansche
staken wy hem van achter den broeks- Landvoogdy dreigde in te slokken. Wy
band uit, en klauterden als vreemde besloten hier op met ons beide tot God
menschen op handen en voeten na bo- Almachtig weder een Gebed te doen,
ven. Hier en daar vonden wy een steen, en smeekten met een zielgekropte aan-
die met zyn val zoo diep het swaare spraak, dat hy ons weder benedenwaarts
stof ingezakt was , dat hy ons bequa- behouden wilden geleiden, na dat wy
melyk voor een verzekerde zit- en rust. dat geene, ’t welk wy daar hadden aan
Plaats verstrekte. Doch hoe hooger wy te merken, gezien hadden. Hier op,
quamen , hoe meer de oogschynlyke te weten, na dit Godvrugtig kortstondig
gevaaren ook toenamen : want , in bedryf, dronken wy beide een zoopje,
Plaats van zittende nu en dan te konnen dat door een slaaf, die ik van yemant
rusten, zoo moest het voortgaan vol- tot myn dienst had, ons wiert nage-
gens de gewoonte der leidekkers, die dragen, terwyl die van den Vaandrager,

om
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om eenige klappers halverwegen te
brengen, ondertusschen van ons ge-
scheiden was. Wy zaten daar een wyl
te rusten, om , ’t geen in de mond te
zien was, naaukeurig af te kyken, met
my hebbende papier, pen en inkt, om
200 dien verderffelyken vyand , die in
zyn boosheid t'zedert zes jaaren volhart

heert, tot in zyn keel, ja, indien het
mogelyk was, tot in zyn ingewand
zelfs, te lceren kennen. Wy rigteden
ons dan weder op , en zagen aan die
zyde , alwaar wy opgekomen waren,
met de grootste verwonderinge des we-
relds, hoe dat een Be-g, die zoo veel
jaaren gebrand heeft, en zulke uitste-
kende hoeken, tot zelfs in de zee, eenige
roeden lang met zyn uitwerpinge ge
maalet heeft, maar zulken ongeloofe-
lyke ondiepte konde hebben , dat wy
echter op ons gezichte schuldig waren
te gelooven, maar begrepen een weinig
daar na genoegzaam de reden en oor-
zaak ; want, na de allerbeste gissing,
die ik maakte , was hi geen aovademen
diep, zoo dat de diepre, van daar zyn
lichaam begint, geen vierdepart van de
hoogte uitmaaken kan. Hier zag men
aan de Noor ikant, vier nevens den an-
deren staande randrotzen , van onder
tot boven toe met een gelyke uitge-
zette breedte. Zy waren alle zeer ge-
kartel, en uitgebrokkelt , staande in
een ingetrokken halve maans rondte,
de twee middelste zeer digt nevens den
anderen, maar beide de buitenste, die
de twee middelste besloten, hadden een
weinigje afstant. Dit is voor den lezer
aanmerkelyk , dat agter deze rotzen,
alwaar binnen in den Berg in de uit-
gebrande holligheid gezien word, zich
een scheuragtige klip opdoet, die met
een uitgebuiktheid allenksken rondelyk
inloopt, en niet boven twee schreden
voor over steekt , doch in zyn lengte
met een gekromde bogt of omsoop
draaid; beslaande, na gissing, ontrent
een roede lands, waar op deze vier ge-
melde rotzen rusten, zynde na gissing
by de zes vadem beneden de boven

staande tusschen de N. en O. zyde lang
Haar hoogte was, na de beste overleg
ginge , niet boven de twee vadem ;
doch zy hadden meest een gelyke uit-
gezetheid van twee vadem , doch in
haar verheventheid nog naauwelyks zoc
veel. De rug, of de bovenvlakte was
niet heel breed , waarom een redelyk
gebeent manspersoon, uitgenomen de
twee in ’t midden staande, haar zoude
konnen beschreiden ; hier agter ver-
toonden zich, onder een uitgeholden
rand , de twee uiteinders van de af-
grysselyke afgrond als een wevers-
spoel, met een allenkskens naauwer
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ende smal toeloopende. Deze is aan
de Oostkant gelegen, en heeft meest
gestadig na Poelo Ay benevens over
de Westkant, zyne stoffe uiig smeten.
Van daar na de Zuidzyde gaande, zoo
heeft men mede een allenkskens schui-
nende en uitbuikende ronde rots , die
van daar, alwaar de uitgeholde rand
y niet een gelyke rondom dieploopende
wyte eindigt, van onder, daar de bo-
ven wyte begint toe te loopen, uit-
steekt, ende te voorschyn komt ; van
hier af zoude men yemant, met een
touw om ’t lyf gedaan, benedenwaarts
tot den grond der gemeene opening
(indien het door de hitte en smoo-
kende swaveldampen niet belet wierd
konnen affaaten. Wy zouden het al-
tans zeer gemakkelvk gepeilt hebben,
zoo ons een dieploot ter hand geweest

was. Dit gat leggende onder de
Oostzyde van den Berg, heeft zyn
meeste werking konnen doen na de
Westkant, als mede na Poelo Ay,
werwaart het zich gescheurt uitstrekt
enevens een gedeelte, tusschen de N.
en W. zyde , en zoo komt men dan
ten laatsten tot dien derden afgrond,
dewelke mede een schrikkelyke scheur
is, zynde gelegen in ’t midden van de
diepte , en den grond van ’t bovenste
gat, namentlyk de holle mond , al-
waar hy als een uitgegraven kuil zeer
schielyk naauw toe loopt.Deze af-
grond legt in ’t langwerpige en be¬
strykt met zyn een einde de West en
met het anderde Oostkant. Wy zagen
in het zelve als in een dikke duisteren
onderaardschen kuil, zynde een zeer
naar gezicht. Dezen afgrond kan zyn
steenen uitschieten na de O. en W. kant,
en ook lynrecht in de lucht , 't welk
men zoo menigmaal by ervaarentheid

gezien heeft, dat een afgryzelyken
aschdamp, met gloejende steenen ver-
mengt , zich veeltyds in het midden
der mondopeninge vertoont heeft, met
spitze swarte dampen en tippen, op de
wyze van een piramide uitschietende,
welk fatsoen hy van die gescheurde af-
grond , voorwaarts tusschen door de
rvok, met een schielyken uitschietende

drift heenen gegaan en gedrongen zyn-
de, ontfangen heeft

Hy kan zeer weinig steenen na de

N. kant oversmyten, om dat hy (gelyk
hier even te vooren gezegt is) met zyn
een einde aan de W. kant, en met het
ander tegen de O kant legt, waarom
de steenen uit den afgrond juist zeer net
schuins tusschen de breedte van de
scheur moeten heenen vliegen, ’t welk
»niet als by een zeer enkel geval ge-
schieden kan , alzoo zy noodzaakelyk
tegen den eenen of den anderen kant

van



BESCHRYVINGE VAN24

van de scheur moeten komen en aan¬ gende steenen tegen den swakken rand,
vliegen. niet , dan by een zeer onbedenkelyk

Dezen afgrond zoude ik ook houden geval, konnen schieten, alzoo zy hem
voor de voornaaxiste schatkamer van anders al overlang zouden verbroken
die helsche vuurwerken , ende,ge- en ingeslagen hebben; de reden is, om

gesterkt door de ervaarentheid, zoc dat die twee afgronden, de eene gele-
loof ik, dat hy in zynen boezem alle gen aan de O. en de andere aan de Z.20

die brandende mynen, aderen, swavel, kant, in diervoegen onder de holte van
en salpeterkelders besluit, vermits men den rand des Bergs geplaatst zyn, dat
zelden, of mogelyk (indien men daar er tegens de zelve aan zekere swaare
op gelet had) noit, door de twee an- rots opgehaalt is, die als een schutzel
dere gaten steenen heeft zien uitvlie- voor dien uitgehaalden wal, die recht

gen , waar af hy de eerste voortocht over dezen afgrond staat, verstrekt.
niet genomen heeft; maar ten opzicht 3y zy de rondom zeven vademen lager dan
van den rookdamp, die, wegens haare den boven rand van den Berg. Hier
ongeloofelyke aangevoerde sterke snel- y tusschen door nu moeten de steenen
heid, doortocht gezogt heeft, zoo vliegen, ende door dien de buitenhoek
hebben zy ook niet minder, als ge- van de W kant zeer wyd uitgezet staat,
weldige trekkende schoorsteenen, haar zoo konnen de steenen, die uit den af-
best gedaan , om dien smook van bin- grond van de Z. en O. zyde vliegen
nen door haar keelen uit te wazemen. nademaal zy over zoo een hoogverhe-
Ende dit is wel het voornaamste, ven stakerzel in de lucht opgaan , by
noopende het genen ik ontrent de drie gevolge ook den kant niet beschaden.
afgronden alhier hebbe te verhaalen. Coodanig is het mede gelegen met den
Waar uit dan ligrelyk is af te nemen, afgrond tussclien de N. en O. zyde
wanneer men op de gelegenheid dezer want terwyl een verheven rots voor
drie afgronden zyne gedagten laat gaan, hem staat, die na gifsirg tot op een
hoe ligtelyk en bequamelyk die afgron- afstant van tien vadem met het bovenste
den (dat wy zoo dikwils hebben ge- aan den rand gelyk komt, zoo lan hy
zien) dwars door en in malkanderen den uitgeholden rand van de Z. en W
hebben konnen arbeiden, en haar sy zyde almede niet raken, hoewel het te
steenen doen vliegen. y verwonderen is, dat hy, niet tegen-
Nu zal ik alleenlyk een korte be- staande dit alles , door den val van

schryvinge aangaande de form van de schrikkelyke steenen , waar van wel
opening zelfs doen. De gaapinge van eenige op den kant nederkomen, niet
de mond zoude men konnen vergely- neerstort ; en al gebeurden ’t (’t geen
ken by een ronde, eenige roeden groot God nograns verhoeden wil) dat den
y zynde, afgestekene plaats, welkers Berg een diepte van 30 vademen, door
bovengrond tot onder de aard toe binnen voorwaarts over te storten,
t’eenemaal uitgeholt is , hebbende in quytgeraakte, zoo kan hierdoor, nog
» zyn geheele rondte een gelyke diepte watervloejinge, nog aardschuddinge
van eenige vadems, alwaar het dan be- geschieden. Het eerste niet, om dat
gint te naauwen, en t’zamen te trek- die weinige en geringe instortinge de
ken, laatende bezyden den rand , die zee niet kan verhoogen Het tweede
allernaast de grond is, een schuins af- niet , om dat die stoffe door de keel
loopende uitstek van aarde verblyven. van de middenste afgrond nier dan het
Dusdanig is het mede in den mond eene voor, en het andere na passeren,
van den Vuurberg gestelt, dat men uit waarom hy ook , wegens zyn engte,
het na volgende eeniger maate za niet alles t’effens inswelgen kan De
konnen begrypen. bovenmond is zuiver en schoon. Hier
2 Het is verwonderens waardig te be- heeft men na de Westkant , tusschen
schouwen , hoe helder en klaar alles een schuine ardalende rots, en tusschen
yin den mond gezien word; zynde van de middelste afgrond, een vierkantig
binnen vier uitgeholde hoeken , die wit klipje, niet ongelyk zynde een
zich, in vergelyking van de buiten- groote lange zarksteen. Het vercoont
rondte van den rand, ook allenkekens zich mede als een smal zandplaatje,
na binnen omdrajen , staande met de doch is te gelooven, dat het een witte
vier winden ook meest regelrecht tegen steenagtige rots (op klip) van een on-
over malkanderen De binnenkant is verbrekelyke hardigheid zy, hoedanig
zoo onbegrypelyk uitgeholt, dat het 3 wy wel eenige dergelyke witte steen-
geenzins te begrypen is, hoe dien rand tjesaan den top van den Berg, die kryt-
dat sterk gedaver van die krakende agrig, doch onverbryzelyk hard wa-
»uitberstinge heeft konnen verdragen, ren , opnamen. De mond verroont
en uitstaan ; maar dit is zeer aenmer- ich boven met een eyrondheid, zynde

ykelyk, dat de uitspringende en vlie- den rand over al even hoog, uitge-
son-
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zondert twee keine aschheuvelen tus-
schen den N. en O. kant, die hier mede
gelyk als twee hoeken uitmaaken,
waar tusschen een dalende en dan we-
derom ryzende mondrand, tusschen de
225 en 30 fchreden lang zynde , van
deze twee hocken gelegen is; maar
dit alles vertoont zich van Neira vee
grooter, dan ’t eigentlyk is. Voorts
is de gansche rand , uitgezondert

dat hy hier en daar een weinig uitge
scheurt is , van een gelyke verhevene
rondte. Ik was zeer nieuwsgierig.
om van boven een steen in den mid-
densten afgrond te smyten; maar myn
Reisbroeder Buston, wyzelyk bevreeft
zynde, dat zyn nederkoming by geval
eenige beweginge aan de brandende
stoffe mochte veroorzaaken ontried,
my in ’t eerst dat te beginnen , doch
hy daar op naderhand nevens my zeer
begerig geworden zynde , om te we-
ten , hoedanigen geluid door deze in-
werpinge zoude gehoort worden, zoc
namen wy dan een swaaren steen, die

langs den uitgeholden rand al sprin-
gende en ketzende in den middensten
afgrond viel, waar op wy zeer scherp
toclaisterden , vernemende cen geluid
als van een heeten en ziedenden swavel-
stroom. Ik hemde vyf of zesmaal met
cen sterke stem , ende hoorde daar op
een stuurszen ccho. Eenige swavel-
dampies zagen wy uit dien grooten oven

van de kanten oprooken , die als zout
dat in ’t vuur word gesmeten, knapten.
Men zag een geduurig geschilfer van
de rotzen door den swavel na beneden

vallen; ende hier mede gingen wy we-77

der benedenwaarts, lovende God met
een korte dankzegginge voor zyn ge77

nadc. Het afgaan kostte niet weinis
mocite, terwyl den Berg zeer styl is,
dat echter aan die zyde veel verschecl-
de; maar ziende van de kant, die wy

waren opgeklommen, zoo gingen wy77

zitten, en stieten ons met de handen
van boven af, alzoo over die dikke asch
heenen schuivende. Beneden komen-
de, tot by na ’t onderste daar den Berg
begint, roken wy een pestige stank
van een verrot lichaam , waar op ons
yaanstonts in gedagten viel, hoe den
22sten twee kaarels door de steenen
doodgeslagen waren. Een weinig toe
tredende, ontdekten wy het lichaam,
’t geen met drie gaten gewond was,
zynde het eene, in debuik, zoo groot als
een bolle van een hoed. De kleederen

waren hem tot het middenlyf van de
gezengde steenen afgebrand, hy lag
met zyn aangezigte in het stof gedom-
pelt ; waarlyk bequaam , om yemant
tot medelyden te bewegen. Op Neira
komende, gingen wy tot den Achtb-

III. DEEL.
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Heer President, die ons zeer beleeft
ontfing, en hoewel zyn Ed uit wyze
en zeer verreziende gedagten het aan-
merkte voor een onderneminge van een
geweldig gevaar, zoo had zyn E-
nogtans een bezondere goedheid, om
door een zeer beleeft onthaal zich in
onze gelukkige uitkomst te verheugen.
Wyders beschonken zynE. met eenige
salpeter en swavelsteenen, die wy meest
alle boven op den rand , en ook eeni-
gen onder den rand hadden opgeraapt,
ende nadien den Ed. Achtb. Heer Pre-
sident beleefdelyk verzogt hier van een
schriftelyk bericht te zien, om het aan
zyn beroemde en voortreffelyke Edel-
heid , benevens de zeer aanzienelyke
Raaden van India mede te deelen, zoo

heb ik zulk een billyk verzoek, met

onderdanigheid gehoorzaamt ook
zoude ik my onderwonden hebber dit
aan zyn Edelheid , benevens deEd.
Heeren Raaden van India op te dragen;
maar wegens de dringende kortheid,
200 heeft dit papierekind , zyn vol-
maakte geboorte niet konnen ontfan-
gen , hoewel ik hoop uit grond myns
harten , dat het zyn Edelheid nevens
de Raaden van India niet onaangenaam
zal wezen, naardien ik beneffens den
Vaandrig Buston, het niet hebben on-
dernomen uit inzigte van eenige beloo
ninge, maar eenlyk om het te doen
doorgaen , voor een zigtbaar bewys
van onze onverbrekelyke eerbiedig-
heid. Waar mede wy, ons verhaal,
afbrekende, zoo wenschen wy, indien
het by geval in Uw Edelheids ende der
aanzienelyke Raaden van India haar

handen verschynt, dat God Almagtig
met u allen zy. Anen. Onderstont
Uw Ed. onderdanigfte Dienaar , was
geteekent , Abraham Feilingius. Ter
zyden, den 29sten Mey 1696.

Gecollatieert Accordeert Banda,
Nassauw, den zesten Augustus
1696.

H. DEGENAARS.

vt.

JAN MARMER.

Den 14den April des jaars 1710. kregen
wy in Amboina tyding , dat die van
Neira, volgens schryven van den 1oden
dito van daar, vyf weken te vooren,
een swaarder aardbeving  dan die van
’t jaar 1683. gevoelt, en zich genood-
zaakt gevonden hadden ’t Kasteel te ver-
laaten. Doch van dezen tyd af, tot ’t jaar
1712. was de Berg weder geheel stil;
maar in dat jaar den 1oden Augustus kreeg

tmen
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dat zy het zelve als een waajer konnenmen op Batavia bericht, dat hy weder
uitzetten, en daar door haaren bek zoo-7 of 8 dagen gebrand had , en na dien
danig verbreeden, dat zy al een vry groo-tyd maar smeulde.
ten brok ’er doorzetten konnen. IndienDen zysten Junii, ’s namiddags ten drie
zulk een slang een mensch komt aan teuuren zag men uit dien Berg aan de Zuid-
doen, of op hem hier of daar uit zyn holWestzyde zeer swaare dampen, en swarten
toeschiet, zoo is zy gewoon hem eerstrook, opvliegen , die zomtyds met
een bogt of twee om ’t lyf te slingerencenige vlam gemengt was, en die men,
haaren staart aan een wortel van eenwegens het stormend en regenagtig we-
poom vast te zetten, en hem zoo doodder, niet al te wel onderscheiden kon.
te wringen , ten waare dat die menschDen 28sten dito was het met het aan-
gelegentheid heeft, of kryge, om dienbreken van den dag nog al even eens
bogt met een houwer, of snymes, doorMen zag geen vlam; maar swarte rook,

te kappen, en daar door haare wring-en vuurige steentjens en assche; ook
kragt te brekenhoorde men een groot gedruis, achter

Men heeft op dit Eiland ook veel wildeden Berg ; doch die op Neira waren,
koebeesten en verkens, die 'er voor de-vernamen ’er niets van, alzoo de sterke

zen, over honderden van jaaren, eer deZuidoosten wind dit al om de Noord-

Bandaneczen nog Moorsch waren , op-Westkant, en zeewaart henen, voerdc.
gezet zyn, en ’er al heel wel op aarden,Men zag nogtans ’s avonds ten 7 uuren
schoon ’er geen drup versch water cp ditaan de Zuidwestkant; na Lonthoir toe,
land is, waar door zy genoodzaakt wor-niet alslicht, en ’t slikkeren van de vlam,

den hier, gelyk ook op Neira, en opdie door den swaaren regen dan eens wat
minder, dan weer eens wat sterker was. ’t eiland Ay, haaren dorst met zeewater

te lesschen.En even zoo dede het ook den 2osten

dito ; doch den 3esen dito den ganschen Dat men hier ook een schans heeft,
Kyk in de Pot genaamt, en regt tegendag zag men weinig dampen ofte rook,
over ’t Waterpas van Lonthoir gelegen,hoewel men die voor des zons ondergang

tegen den avond beide weder vernam; hebben wy reets uit het eerste be-icht
over dien tocht boven na den Vuurbergmaar na zons ondergang was de top des

Bergsde gansche nacht door aan de Zuid gezien, Daar legt een Sergeant met
eenige soldaten in, en is zoo wel vanWestkant, na Lonthoir toe, met vuur

en vlam bezet. geschut voorzien, dat zy aan alle vrcem-
Den 1sten Juli vernam men den ganschen delingen het inkomen in het Lonthoirs

dag byna geen damp of rook, en na gat, wanneer het van ’t Lonthoirs wa-

’t ondergaan van de zon zomtyds maar terpas ondersteunt word , volicomen
een weinig flikkering, zonder recht te beletten kan.

weten, of dit van den Berg, of van de Men heeft op dezen Berg, aan de voet,
starren, was. Even zoo was het ook niet dan eenige slaaven van Fimor, Solor,
den 2den en 3den dito, en zoo vervolgens Tenimbar, Key, Aroc, Boeton, enz.
tot den pden toe, op welke de werkbaas woonen , om op de thuinen van hunne

met de schuit den Berg rondvaarende, Meesters te passen, en ook wel ver-
daar ongelyk meer rook en damp, met kens, of jonge koebeesten, te schieten,
assche vermengt , die van een swavel- dat zy anders niet mogen doen, en hen
agtige reuk was, vernam. Ookzag hy, wel streng van hunne Meesters verboden
dat verscheide boomen aan die kant door word, alzoo daar niemant, dan de jager
’t vallen der assche dor, en als dood, en van den Heer Landvoogt, die daar toe in
dat ook de klipsteenen aan den voet van tbyzonder gehouden word, jagen mag.
den Berg doorgaans met assche bedekt In ’t jaar 1687. was Justus Boveth de
waren. eenige Vryborger, die op dit strand

Na dien tyd hebbe ik van geen verder woonde.
t Vrou-branden van dien Berg, dan dat hy toen Wat nu ’t Vrouweneiland betreft, aan
ven-ei¬nog smeulde, vernomen. de Noordzyde van ’t zonnegat gelegen,

land.Sp dit Eiland heeft men ook groote dit is zoo klein, dat het, even als Poelo
slangen, die niet alleen hoenderen, en Kapal, geen beschryving waardig is. Des
verkens, maar zelf ook kalveren, en Men weet (om nog iets op dien togt Schryvers

aanmer-menschen inswelgen, aan hoedanige 1o¬van de Heer Feilingius te zeggen
king opbrokken zy ook wel komen te stikken, Dlinius Secundus, de oom van C. Pliniu- le dood

of dan zeer ligt doodgeslagen worden, Caecilius Secundus , door zulken onvoor van Pli-
vermits zy , daar door zeer belemmert nius , enzigtigen daad, aan zyn einde geraaktis :

op ’t ge-zynde, zoo niet voortkonnen. De bek want nadat hy van zyn zuster (in de tyd vaar van
van deze slangen schynt in zich zelven dat hy te Misenum als hoofd der vloode Heer

lag) in de maand November ’s morgenswel niet groot genoeg om zulke brokken ’eilingius
by zynin te swelgen; maar de natuur heeft haar ontrent ten zeven uuren verstaan had
togt nadat zich een wolk van een ongewoonconderste kaakebeen zoodanig geschikt,
sien Berg.

foort

DeSchans

kyk in de
Pot.
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ken der natuure daar tog overgeblevensoort en grootte vertoonde,ging hy,
nieuwsgierig om dit verder na te vor- waren, quam ’er, pas na dat hy wat water

tegen de heete luchtgeëischt en ingedron-schen, in een vaartuig, en begaf zich na
ken had, een schielyke swaveldamp, voorden Berg (die men ontdekte den Vesuvius
welke zy alle, uitgenomen Plinius (alzoote zyn) zoo dicht daar aan, dat de heete

asch op ’t vaartuig vloog, die, hoe hy hy geen quaad vreesde) de vlugt namen;
doen, daar toe nader verzogt, stond hy welnader quam , hoe zy heeter en swaarder

wiert, alzoo ’er ook eenige puimsteenen op maar zeeg, op twee slaaven steunende,
onder liepen. weer neder, zynde waarschynelyk door

Hy trad eindelyk te land en onthielt dien heeten swaveldamp gestikt, zon-
zich eenigen tyd in de verlaatene en half- der anders eenigzins gequetst te zyn.
verbrande huizen, terwyl die Berg zoo Een verhaal, dat C. Plinaus Cacilius Secun-

sterk blaakte, met uitwerping van zoo dus weleer wegens ’t ongeval van zyn
veel stoffe , dat Plinius onmogelyk uit oom aanTacitus dede; en een onverwagte
die huizen zoude hebben konnen ontko wyze van dood , die hy zich, buiten
men, zoo by die niet tydig verlaaten had, eenige noodzaakelykheid, en rukkeloos,
hoewel met het uiterste gevaar, wegens zelfs op den hals gehaalt had , en aan
de regenbui van steenen, die (schoon hunne welke (gelyk ook voor al aan de dood
hoofden omwonden waren) geduurig uit van die twee mannen zoo kort te vooren
den vuur- en blikzembraakenden Berg voorgevallen) de Heer Feilingius (myns
rondom en ontrent hen nederstorte, oordeels) zich had behooren te spiege-
zoo dat zich dan eens een heldere dag, len , aangezien dit gansch bericht, en
dan weer eens een naare nacht van buiten alles wat, zyn Eerw; daar gezien heeft,
opdede. immers van die waarde en van dat belang

Terwyl hy nu bezig was om de boor¬ niet is, om daarom zyn leven in zulken
den , daar de zee op afstuitte, wat nader zigtbaar gevaar, als zyn Eerw; dede, te

stellen.te beschouwen , om te zien wat bolwer-

DERDE HOOFDSTUK.

LEt Eiland Ay beschreven. ’t Kasteel Revenge. De Perken bier. Dondersteenen
bier gevonden. Korte schets der Perken op Neira en Poelo Ay. Zielbeschryving
van Banda. Wilde Koejen, Herten, enz. hier. Poelo Rhun, en de Vesting. Ver-
scheide wyzen van Visschen der Bandaneezen. Geen Nootenboomen nu bier. Geschil
van onze Maatschappy met de Engelschen over dit Eiland Rhun. Swaare Slangen
oier

scheppen weer voort; in welke handig-vEt vierde Eiland , waar van ons
heid hen niemant kan navolgen; doch alsnu te handelen staat, is het
zy dit by nood doen, moet men hen vooreiland Ay of Poelo Ay, zynde
’t bestellen van een enkelden brief wel 4maar een kleine myl lang, en ontrent 4
of 5 Ryksdaalders geven. Dit omssaanuuren scheppens in ’t rond; doch des niet
der vaartuigen gebeurde verscheide maa-te min een van de vermaakelykste , ja
len in ’t jaar 1687. en 1688. wanneer ik’t schoonste van alle de Bandasche eilan-
daar was; maar aanmerkelyk vond ik toenden, om dat het meest over al vlak land

is , hoewel het hier en daar in ’t bosch zeker geval , by 't welke een Orembaai
noo wel een klein heuveltje heeft. van een Perkenier, waar in niet dan slaa-

ven waren, dicht by ’t Eiland omssoeg;Het legt ontrent mylen West ten
twee , die swemmen konden, begavenNoorden van Neira, zynde, by schoon

vreder , een fraai reisje om ’er na toe te zich van ’t vaartuig af na land, maar zy
scheppen, doch by quaad weder kan daar verdronken in de swaare branding. Ne-
cen vervaarlyke zee staan, en als men de gen anderen, die niet swemmen konden,
reis nu al meind gedaan te hebben, heeft hielden zich alle by ’t vaartuig, en ver-
men dicht by dit Eiland van eenige klip- dreven met de stroom, zonder dat men
pen, die ’er hier en daar aan de Oostzyde taal of teeken van hen vernam, op ’t ei-
voor leggen, zulken swaaren branding, land Ceram aan, van waar ze den Orang-
en aanslag van de zee, dat 'er meenig kay van Goeli Goeli, na hen 6 weken
vaartuig het onderste boven geworpen is. wel gehandelt te hebben, weer op Neira

De Tenimberezen (zeker soort van wel¬ by den Heer Landvoogt van Zyll bragt,
geoeffende scheppers) schoon ’t onderste die hem voor deze beleeftheid een fraar
boven geslagen, keeren ’t vaartuig in de geschenk van kleeden deed.
volle zee maar weer om, hoozen ’t uit, en In ’t Noorden heeft het een regelmatig

ka-D2
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Ontrent het kasteel heeft men een grootkasteel, Revenge genaamt, om reden,

vlek van Duitsche en Mistische Borgery,die wy by de verovering van dit Eiland
die hier mede hunne Specery- en Nooten-zullen geven. In ’t zelve heeft een Vaan-
perken hebben.drig ’t gezag over eenige soldaaten, en Ik kenne de zelve niet by haare naa-

a¬’t is van alles wel voorzien. Men is
men , en zal die derhalven maar met dewoon zeinschoten van ’t zelve voor die
naamen van hunne bezitters in dien tydvan Neira te doen, om hen te versten-
opgeven.digen, dat een schip, of schepen zich in Het Perk van N. van den Broek is groot De Per-Door2zee herwaart aan ontdekken.
1000roeden, leverende 6ooo pond l’oelie, ken hier.blyktwie of wanneer dit gebouwt is,
en 24000 pond Nooten. Het word ge-al mede niet, maar wel, dat het 'er al
stelt op 160 zielen, heeft g5 slaaven, envoor ’t jaar 1619. nevens Nassauw, en
wiert toen geschat 6 of vocoRders waar-’t andere Kasteel, geweest is.
dig te zyn.In dien zelven oord plagt in oude ty-

de PerkenGelyk ’er doorgaans byden een Bandanesche Vesting te staan,
groote steene huizen staan , die de slaa-die aan de zeekant een muuragie had,
ven, als zy ledigen tyd, en in ’t boschdoch na de landzyde open was. Hier in
niet veel met den oegst te doen hebben,hebben het de oude Bandaneezen , van
van zeesteen, volkomen opmaaken (aan-eenige Javaanen ondersteunt, al vry lang,
gezien men in zulk een Perk allerlei am-en tot in de maand Mey 1615 (wanneer
bagtslieden onder deze slaaven, als tim-zy van den Heer Opperlandvoogt Reynst
merlieden, metzelaars , smits, enz. vrymet ernst bezogt wierden) tegen de on-
ruim heeft) stond hier op dit Perk eenzen uitgehouden.
schoon huis, van ’t welke ik den bouw-Dit gansch Eiland doet zich met zyn
heer, den jongen van den Brock, iets hebvlakke Nootenbosschen , alzoo 'er zeer
hooren zeggen, dat ik waardig oordecleweinig heuveltjens zyn, als de aange-
hier mede aan te haalen.naamste lusthof op , die men zich ver-

By ’t leven van zyn vader had ter plaats,beelden kan ; aangezien men ’er op het
daar hy naderhand dit nieuw huis zetteheetste van den dag zelf onder de scha-
een groote Manggasboom gestaan , dieduw der Nootenmuschaat- en andere
door een swaaren donderslag zoodaniggroote vrugtboomen ( waar in men veel
getroffen was , dat hy van zyn top totcacatoewas, loeris, groene ravens, en
beneden van een scheurde , weshalvenandere vogels in groote menigten , zoo
men genoodzaakt was den zelven gelyksdaar, als op de andere eilanden, vliegen ziet
gronds weg te kappen. Zyn vader onder-zeer vermaakelyk wandelen, en zich by-
tusschen overleden, en hy, bezitter vanzonder wel, dewyl het over al onder de
dit Perk geworden zynde , wiert gene-boomen meest schoon is, het zy te voet,
gen, ontrent 2o jaaren na ’t scheuren vanhet zy te paard , dat ik beide bezogt
dien boom , om op die plaats een fraaiheb, verlustigen kan ; ’t geen ook de
nieuw huis te zetten; doch was genood-reden is, dat vele, die hier eenige tyd
zaakt de wortel van dezen boom , diegeweest, en de swaare koude lucht, die
hem in ’t leggen van de grondslag verhin-hier heerscht , voornamelyk ontrent het

derde , eerst weg te doen graven. DitHoog Land van Banda wegens de dam
liet hy doen, maar vond, by ’t vervolgenpen op dat hoog gebergt, gewoon ge-
van deze scheure , aan het onderste vanworden zyn, er niet weder van daan
den wortel twee dondersteenen (die ilswidlen, dat ook oorzaak gegeven heeft,
gezien heb) byeen leggen. Zy warenom deze Landvoogdy, en in ’t byzonder

ontrent een halve voet lang , en tweedit Eiland, het oudmanhuis te noe-
duim breed ; en een halve duim dik.men.
Haare gedaante was even eens als eenOnder andere boomen zyn hier voor al,
scherpen beitel aan de eene zyde ; dochen ook elders, veel kapokboomen, die
aan de andere zyde stomp ; en de cou-mede al eenig cieraad, en veel nuttigheid,
leur als die van de leyen , daar mengeven.
huizen mede dekt. Behalven deze don-En waarlyk mag men dit Eiland wel
dersteenen heb ik ’er nog een op Neiraals een zeer dierbaare paerel der E: Maat-
gezien , die my te koop aangebodenschappy aanmerken, aangezien het alleen
wiert, doch van een gehecle andere ge-zoo veel Nooten en Foelie, als de gan-
laante, gelykende zeer wel na een bok-sche wereld (zoo men zegt) van nooden
kenhorentje, en na gissing ontrent tweeheeft, uitlevert , dat men daar aan, al
en een half vinger lang en een duim dik,was ’er Neira of ’t Hoog Land van Banda
wat krom voor omgebogen, en van eenniet, genoeg zoude hebben. Het schynt
glimmende koperagtige couleur, ik hebzeer hol te zyn, alzoo men ontwortelde
er veel , doch noit diergelyken meer,ooomen, die omgevallen waren, gezien
gezien.heeft, die met de zee van onder gemein- Na deze korte buitensprong keere ikschap hadden.
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van 31 uitmaaken, zoo my bericht is,weder tot de beschryving van de verdere
die zamen ontrent zoo veel speceryen alsPerken alhier.
het comptoir Wayer, op 5 of 6oooHet Perk van Antoni Melis was in ’t jaar
ponden na, leveren konnen ; ’t geen op1688. (en ook 1708.) 800 roeden groot,
30000 ponden Foelie, en Nooten naarleverd aoco pond Foelie, heeft af slaa-
maate van dien, uitkomen zal.ven, oo zielen, en wiert geschat 5of 6ooc

De Perkeniers leefden hier in voorigeRders waardig te zyn.
tyden (alzoo zy naderhand ontrent ’t jaarHet Perk van Hugo de Roy was groot
1709. door den Landvoogt de Haze hier,95o roeden, leverde cooo ponden Foelie,
en op de andere twee Eilanden, zeer ge-had 40 slaaven (gelyk het ook op ao zie-

len stond) en was fooo Rders waardig. drukt , en daar door zeer verarmt zyn)
mede als kleine Pringen, en daarom veelMaurits Mauritsz had een Perk , dat
vermaakelyker, als op Neira, en opgroot was 700 roeden. Het leverde 25oo
t Hoog Land, om dat dit Eiland in zichponden Foelie , had 30 slaaven , stond

ook op een geral van 30 zielen bekent, zelven veel vermaakelyker en vlakker is,
en was 35o0Rders waardig. en om dat zy hier vry grooter erven, dan

De gewezen krankbezoeker Keyzer elders, by hunne huizen hebben, en al-

lerlei vee veel gemakkelyker konnen aan-had een Perk van 1100 roeden, dat 45oc
queken.ponden Foelie leverde. Het had 60 slaa-

ven , hoewel het maar voor 50 zielen Wy zullen hier ook een schets van de
bekent stont, en was 6ooo Rders waar- Perken op Neira, en op ’t eiland Ay,
dig. even als van die op ’t Hoog Land , by-

Deze zyn wel de voornaamste en de voegen ; om dus een gezigt van dezelve
bekentste Perken, buiten welke nog ver- te hebben.
scheide kleine, met de voorige een getal

Perken, Leverantie, waarde der Le- Slaav. Zielen, waarde derGroote,
Kore

verantie. Perken.
schets der Op Neira.
Perken

2100roed. 1500p. Foelieop Neira, Hardekops, Rers 234.37-8 50 45 Rers 6ooo
en Poelo Sooop. Nooten. 93-43 0
Ey. 600 5OOp. Foelie.Labetakka, 781200 300045 30

zooop Nooten. 31-1400

2ooop. Foelie.

8ooop. Nooten.
Op Poelo Ay.

600op. Foelie. 939. 601159Van den Broeks, 55 160 7100
3124000 p. Nooten. )

626 u4ooop. Foelie.800Antoni Melis, 607045 s0
16000p. Nooten. 250200

782. 29fooop. Foelie.950De Roy s, 60 500040
zoooop Nooten. 313. 200

700 2500p. Foelie.M. Mauritsz. 39114-8 30 30 3500
10900p. Nooten. 156-250

704-1984500p. Foelie.1100Keyzer s , 60060 50
18009. Nooten. 281-34.0

8000p. Foelie.De rest nog 829 1252120 1209090 70
320oop. Nooten. 541- 00

32000p. Foelie.7190 5008-44 48500415 515
128000p. Nooten. 20O3-26-0

My blykt uit zeker Reiziger, dat te zamen 34 in getal zynde , 41520
’t eland Neira in ’t jaar 1634. uitleverde, roeden of 6920 mergen lands uitmaaken,

die te zamen 289500 Ryksdaalders waar-Foelie 26631, Nooten 6rzz1 ponden;

t Hoog Land, Foelie 107074, Nooten dig, van 2577 slaaven voorzien zyn, en
in alles 4529 zielen hier uitleveren, hoe¬zooysoponden, Poelo Ay, Foelie 48465,
wel alle die Perken maar op 1952 zielenNooten 404773 ponden , ’t welk zeer
gestelt zyn, dat veel te weinig is; schoonveel van ’t hedendaagze verschilt.
t getal der zielen in verscheide voorigeUit deze schets , by de voorige van
aaren, als van ’t jaar 1632 tot 1638. zoo’t Hoog Land gevoegt, blykt ons, dat
tusschen de 38 en 3900 zielen (als uit ditalle deze Perken op die drie eilanden van
opstel blykt) beliep.Neira , ’t Hoog Land, en Poelo Ay,

Ziel-D3
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Onder welk getal men ziet, dat 2190Zielbeschryving der Ingegetenen

slaaven met haare kinderen zyn, die, ge-in de Landvoogdy van Banda, in ’t jaar
lyk zy de grootste helft der ingezetenen1638. in Augustus gedaan; bedragende
uitmaaken, als zy wilden, die Landvoogdyeen getal van 384 persoonen, zonder
in groot gevaar zouden konnen brengen;die , beneden de 12 jaaren waren
waar tegen, myns oordeels, op d’eene ofmede te rekenen.
d’andere wyze diende gezorgt te worden.PersoonenOp Neira

Ten anderen, zoo zien wy in ’t korte
1020.Een getal van hier uit, dat alle deze Perken 174000Op ’t Hoog Land van Banda,

ponden Foelie, die de E: Maatschappy
1051Op Lonthoir, maar 27236 Rders 2 ftuivers, en 606000
105Oerien, ponden Rooten , die haar maar 10800

Wajer, 244
Rder kosten, jaarlyks komen uit te leve¬

91Dender, ren.
Sclama, 154 Men heeft op het eiland Ay koejen, wjdeEn op verscheide Perken, 189 en herten , die maar in ’t wild en in deRoeien,1834.

erten ,Nootenbosschen hier en daar loopen weiOp de drie Eilanden, enz. hier,den. Deze koejen geven zeer goed vleeschAy, 2
goede melk en boter, schoon op dit li-

Rhun, 30 waar¬land al mede geen veisch water is,
20Rosingein,

gelykom zy niet als zeewater drinken ,988
zy gemeenelyk tegen den avond na strand
loopen, om met die ziltige vogt haaren5842.
dorst te lesschen ; alzoo al ’t versch- ofhoe veelOm nu nog nader te zien
drinkwater niet vaartuigen van Combir

of Inlan-soorten ’er, ’t zy van Europeër
moet gehaalt, en in martavaanen, of re-

geslagten,ders, het zy van de byzondere
genbalken, ten dienst der menschen daar.

oog maargeweest zyn , heeft men het
en elders, bewaart worden. By gebrck

op dit navolgend lystje te slaan van versch water behielpen zy zich veel,
Byzondere Lyst der voornoemde Zielen. gelyk ook nog, met klappuswater

Europeers in dienst der Dit Eiland had van ouds twee steden,
E: Maatschappy. 351 Timor en Vrat genaamt , van de welke

Borgers of Vrylieden, 91 Vrat weer in tween gedeelt , ’t hooge,
Europische Vrouwen. 20 en lage Vrat genaamt wiert. Ook waren
Kinderen van Europi- zy Oelilima ’s.

sche Vaders en van Het eiland Rhun, gemeenelyk Pocle
PoeloHollandsche en In-

ron, ofeigentlyk Po-lo Rhun, genaamt,
Rhun,landsche Moeders, 77 legt 2; myl ten Zuidwesten van ’t eiland
en de539

Ay, zynde wat grooter en langwerpiger Vesling.Oude Bandanenzen, dan het zelve. Als ’t mooiweer is, gaat
en daar onder mannen de tocht derwaarts gemakkelyk ; maar

Borgers, 50 zoo ’t wat waaid, is 't al vry gevaarlyk,
Slaaven, 53 om twee ondieptens, die men in zee, de
De Vrouwen de- eenc ontreni den Westhoek van Poelo Ay,

zer Borgers 133
de andere wat Beoosten ’t eiland Rhun,

Slaavinnen, 158 heeft, waar op by de minste wind, een
Borgerskinder 97 vervaarlyk water staat; hoewel men, daar
Slaavenkinder. 69 wat bekent zynde, en ’er wat van af in

560 zee stekende , zoo veel nood niet heeft.
Verscheidenerlei Ik heb over die beiden, by sterke wind,

vreemden eens met een schoone Orembay , in ge-
186Mannen, zelschap van den Landvoogt van Zyll,
782Slaaven, en eenen Monsr. Eding 1687. gevaaren ;

Vrouwen, 319 maar het zag 'er vry zuur uit, alzoo 'er
Slaavinnen, 723 nu en dan al een riem in stukken brak,
Borgerskinder. 328 en ’t Opperhoofd van Ay , die wat in
Slaavenkinder 40f zee gesteken was , had geen nood ter2743

wereld. Wy dagten het ’er niet afge-
3303 bragt te hebben ; doch quamen echter

3842 na veel uitgestaan gevaar, daar nog ge-
lukkig aan.DusEuropeers, volwassene, 462

Na de Westzyde heeft het een steene
Dito Kinderen, 7

Reduit, waar op eenig krygsvolk legt,
560Bandaneezen,

gelyk het ook verder van noodig geschut,
2743Vreemdelingen, voorraad van oorlog, enz. voorzien is.

Het3842
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Het heeft zeer weinig inwoonders, en
die zich daar nog al in nutjens behelpen,
doen het meest tegen dat het wit water

voorby, en het tyd om daar te visschen
geworden is : want ontrent de maand
October vangen zy daar, en ook op an-
dere plaatzen, zoo veel visch (meest een
soort by na als makreel) dat zy hunne
slaaven daar van, en van Sagoe, die zi
van de Zuidooster eilanden krygen, meest
konnen houden: want deze visch plagter

zy op dat zy duuren zou, te vlekken
of open te spouwen, die in de zon harc
te droogen, en ze dan, als voorraad voor
’t geheel jaar, te bewaaren. Zy schynt
als men ’er veel van eet, wat brandig te
zyn , en zy noemenze ook Ikan Panas,
dat is, brandige visch: want men worc
er rood van over ’t geheele lyf, doch dat

gaat naderhand met hoofdpyn over; an-
ders fmaakt zy zeer wel.

Hunne wyzen van visschen zyn daar
Demeest tweederlei, en al vry geestig.

eene noemen zy met de Tali Soekey, de
andere met de Tali Couwer te visschen.

De eerste wyze Tali Soekey by de Ban
danezen (doch by de Amboinezen Sok-
Soki, of Sosoki) genaamt, word dus ir

’t werk gestelt. Met het aanbreken var
den dag, als men pas ’t hair op de han-
den zien kan, en ook ’s avonds pas na
zons ondergang , gaan 10 of zo kleinc
praaukeens, ontrent een groote snaphaans-
schoot, in een halve maan, wat van der

anderen afgerangeert, van de wal in
zee, even eens, gelyk men de zegen uit-
werpt, leggen. Zy hebben by zich eer
zeer lang touw , aan het welk eenige
klappus¬ af gamoetobladen 2 of ; voeten
van een vastgemaakt zyn. Dit touw is
zoo lang , dat het van het Oostelykste
tot het Westclykste praauwtje toereiken
kan. Dit nu werpen zy zoodanig uit
dat het maar pas op de oppervlakte der
zee rust, en van yder praauwken ool met
een haak zoo strek gehouden, en wat
bewogen word. Dit doen zy, op dat de
klappusbladen, die beneden in zee han
gen, en, door die beweging van alle die

naaken der praauwen mede bewegen,
door der zelver vry dieper na de gronc
doorgaande schaduw, al de visch, die
binnen die kring is, na de wal toe jager
zouden. Op dat die visch nu te schuwer
worden, en te nader aan de wal komer
mogt, palmen zy by zulk een gesta
dige beweging van deze lyn , hoe langs
hoe meer ’t bot deszelfs in, malltande-

ren en de wal ook hoe langs hoe meer
en tot zoo naby naderende , dat zy in
staat zyn, om al die visch, die dan in

een zeer korte en ondiepe kuil by een is,
door eenige sero’s, of fuiken, te belet-
ten weer na zee te loopen, en die dus te
vangen.

N D A. 31

Ik hebbe dus verscheide maalen in eene
trck meer dan een gansch vaartuig visch,
meest makreel , zien binnen boord kry-
gen ; doch, volgens hun oud bygeloof,
moet 'er geen vrouw by ’t visschen ko¬
men, of de vangst is buiten hope

De tweede wyze van visschen gaat dus
toe. Zy laaten een touw waar aan op
zekere afstand mede klappusbladen vast-

gemaakt, en kleine haakjens met aas ge-
daan zyn, eenige tyd zeer diep op 30 of
40 vadem zinken, die zy dan na eenigen
tyd met verscheide visschen te gelyk op
haalen. Anders vischt men ook wel met

bobbers, of groote doorlugtige koryen
met binnenfuiken, die zy op 100 of 2oo
vadem laaten zinken, en waar mede zeer
schoone zeekarpers, en andere visschen,
gevangen worden. Behalven de zelve
hebben zy ook groote en wyduitgebreide
fuiken, even eens als hooge doorlugtige
matten, met een fuik van binnen, zeer
verre uitgezet , om de visschen in te
lokken.

Op dit eiland Rhun plagten ook eenige
Ceeer

weinige Nootenboomen te zyn, en ik Sooten-
heb de plaats , daar zy (zoo men my boomen
zeide) gestaan hadden, toen de Engelzen nu hiet
nog meester hier van waaren , en waar

over zoo veel beweging in de wereld ge-
maalet is, gezien; maar ik geloove niet,
dat 'er coo stuks boomen op hebben kon-
nen groejen; en men zei my, dat 'er op
dat Eiland geen meer, maar dat zy alle
schoon weinig in getal, toen ’t de En-

ge-gelzen verlieten, uitgeroeid waren;
lyk men ook dezelve, zoo ras men ’er
weer eenige vernam, die door de Nooten-
eters (zekere vogels, die de Nooten in-
swelgen, en zich weer ontvallen laaten
en dus als voortplanten) daar vervoert
mogten zyn, ten eersten gewoon was uit
te roejen

Dit Poclo Rhun is 't, waar over zocGeschil-

veel spel, veel jaaren aan een, gelyk menlen van

onzeomstandig in Aitzema, en anderen zier
Maat-kan, tusschen onze en de Engelsche Oost
schappy

indische Maatschappy geweest is. met de

Engel¬Al welke geschillen echter eerst in’t jaar
sche over1667. den 10Juli op de Bredasche vrede
dit eiland

handeling niet alleen volkomen wierde Rhun.
afgedaan, maar toen ook goedgevonden,
dat de Engelschen van ons, Nieuw Neder-
land, tegen ’t eiland Rhun, overnemen of

opverwisselen zouden, gelyk dit daar
zoo gevolgt, en waar by dit Eiland ze-
dert aan onze Compagnie gebleven is.

In oude tyden had men op dit Eiland

twee steden Varaat en Toeldam. Het

heeft pas versch water genoeg voor zyn
volk, dat weinig is.

Zy waren van ouds zeer br geloovig,
sterk, gelyk de Bandanezen , voor de
toovery, en ook Oelilima’s, en die van
de eilanden Ay en Rhun gaven voor, van

9u6
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een bod der onzen ’er op, gedaan, welouds al meesters over de 4 steden van
4 of s weken daar mede bezig te wezen.Neira geweest te zyn , om dat hunne

En zoo was het ook met het behande-
voorouders dit land van Ay en Rhun eerst

len van alle andere swaare landzaaken,bewoont , met allerlei vrugtboomen welke door die van Neira, of eenige an-
beplant , en zich daar na derwaarts be¬

dere steden, buiten kennis der Oelilima’s,geven hebben , laatende maar zommige
niet behandelt mogten worden, ten warevan hunne vrienden met eenige slaaven
dat zy mede in een swaare boete, of ver-

hier blyven woonen , om hunne zaaken
beuring van een derde der goederen, overwaar te nemen. Om welke reden zy ook
welke by hen gehandelt wiert, vervallennog in ’t jaar 1609. en eenige volgende
wülden.jaaren, hun deel in 't bakkorragie- of an- Dit is ’t voornaamste, dat ik van Poelo gwaare

ker- en andere gelden plagten te genieten, Rhun te zeggen heb, niet wetende, of Slangen
gelyk ook die van Neira , buiten voor-

men hier eenig wild van herten , koe-hier.kennis van deze twee Eilanden , en van
beesten, enz. maar wel dat men ’er slan-al de Oelilima ’s , op verbeurte van een
gen, zoo swaar als ergens, en ook eenigederde der goederen, geen koop van ryst,
met pooten, heeft ; waar van ik zelf 2klecden, of van eenige gelden, maaken
pooten lang bewaart hebbe. De Heermogten , ’t geen anders de Nederlanders
Landvoogt van Zyll, heeft my verhaalt,gewoon waren in de tegenwoordigheid
dat 'er eens een slang als een groote balk,van al de Oelilima’s en al de Oelisiwa 's,
die 8 matroozen naaulyks voort konden

tot Orontatte, onder dien grooten boom,
trekken, dood gevonden is.te doen, en na zekeren eisch voor de

Nooten en Foelie by den Inlander, en

VIERDE HOOFDSTUK.

yEt Eiland Rosingein. Zeehoorenkens. Wilde Koejen. Een Reduit hier. Zeld-
zaam Gras. Geen Nootenboomen nu bier. Poelo Sowanggi. Poelo Piessang.
Poclo Kapal. Oude zaaken van Banda. De Bandaneezen verder beschreven. Aard-
bevingen. Taal hier gebruikelyk. DeZuidooster en Zuidwester Eilanden. Klein Key.
Groot Key. Omstandig beschreven. De Arocsche Eilanden. Abel Tasmans Togt na
't Zuidland, in ’t jaar 1642. Van Diemens Land. Frederik Hendriks Baai. Zien
schyn van Menschen. Nova Zeelandia. Menschen gezien. De Moordenaarsbaai. Drie
Koningen Eiland. Lange Menschen gezien. Pylstaarts Eiland. De Eilanden Amsterdam
en Middelburg. ’t Eiland Rotterdam. Prins Willems Eilanden, en Heemskerks droog-
ten. Ontong Java. d'Eilanden van Marken, en Menschen hier enz. De Struishoek.
Het Brandend Eiland. ’t Eiland Jamma. ’t Eiland Moa. Willem Schoutens Eiland.
Tocht der chaloep Walingen, in ’t jaar 1563. na Nova Guinea. Het Eiland Caras.
Het Dorp Roemakay. t Dorp Ifera tast de onzen aan. 't Dorp Schaar. Emcloords
Baai. Het Dorp Piera. Die van Roemalkay zoeken Vink aan te tasten. Tocht van de
Heer Keyts in ’t jaar 1678. na Nova Guinea. Fataga en Roemah Bati. Poelo Aas.
De Eilanden van Caras. Ryklof van Goens Baai. Onins grenspaal. En die van Cu-
biay, Cani, Batoer en Cara. Cubiay. De Heer Spcelmans Baai. Zeldzame Begra¬
venis der Oniners. ’t Wezels Eiland. ’t Eiland Nametotte. Daar verscheide van ons
volk doodgeslagen zyn. De Moordenaars Rivier. De Vlamings Tocht na 't Zuidland in
’t jaar 1696. ’t Eiland St. Paulo. ’t Eiland Amsterdam. ’t Eiland Rottenest. Vla-
ming gaat op 't Zuidland aan de wal. Wat by er zag. Swarte Swaanen. Menschen
gezien. De overblyfzels in Hartogsbaai gevonden. Willems Rivier. Moni. ’t Ver-
dere by hem verrigt en gezien. De Eilanden St. Paulo en Amsterdam , benevens de
Swaanenbaai op 't Zuidland, afgebeeld. Purris voorstel wegens 't Zuidland. Tocht van
de Heer Roggeveen met twee schepen derwaarts.

Het dient meest om ’er de Banditen,Et zesde en laatste der Bandane-
voornamelyk van andere gewesten, tedie bewoontsche eilanden ,
plaatzen, en brandhout en inhouten voorworden, is Rosingein.
de vaartuigen door deze Banditen te laa-Het is vry kleinder als Poelo Rhun,
ten kappen, als mede om kalk, dieof een der drie anderen, en legt ontrent
van hen van de zee- en kraalsteen, op de3 mylen ten Zuidoosten van Oerien, of
reven daar ontrent vallende, gebrand

van het Hoog Land. word , van daar te haalen ; doch denHet is een wild , woest en bergagtig
23sen Februari 1694. verboden haar Edel¬ciland, hoewel zoo hoog in verre na niet,
heden geen Banditen, tot andere plaatzenals het Hoog Land van Lonthoir. reets
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reets behoorende, ofte van daar na Ro-
singein, of na Banda te zenden.

Ook vallen hier fraaje en zeldzaame
zeegewasschen , voornamelyk van die
witte koraale zeeboompkens met swarte

banden , die men ook als een genees-
middel gebruiken kan; welke men op de
reven rondom dit Eiland zoo overvloedig

heeft, dat geen schiphier ontrent komen
kan.

Men heeft ’er veel ongemeene soorten
van horenkens , even als in Amboina;
maar daar zyn ’er ook verscheide, die men
in Ambon niet heeft, als onder andere

de spierwitte kleine krulhorens, met
swarte takken, die ik nergens zoo, als
hier, gezien heb.

Ik heb daar ook zuiver door de zon
gcrafineert zout gezien, van zeewater in
de holligheden dezer rotzen geslagen,
dat zoo wit als hagel, en zeer goed
was.

Men heeft hier ook veel wilde koejen,
die men wil, dat al voor veel jaaren door

eenige Deenen op dit Eiland gezet zou
den zyn.

In ’t jaar 1687. hebik, daar zynde met
den Heer Landvoogt , 'er twee van ge
zien , die door zyn Achtbds wildschut,
of jaager, in eene schuinze schoot, met
twee kogels byna op een en de zelve plaats
in ’t voorhoofd , pas boven de oogen,

getroffen waren. Zy zyn zoo kloek niet.
als de Balische, en scheenen my Macas-
saarsche beesten te wezen. Of 'er eenig
ander wild, of gedierte valt , weet ik
niet

In ’t Noordwesten des Eilands heeft

men een Reduit, die ik vertrouwe nieu-
wer te zyn, dan die, van welke in ’t jaar
1627. in het Dagregister, nevens die van
Denner, Poelo Rhun en Wayer, gemelt
word ; om dat ik in de aanteekeningen
van een vriend, die hier in ’t jaar 1657.

geweest is, klaar uitgedrult vind, dat
zy nog niet lang gestaan had.

Behalven de Banditen, die geen groot

getal uitmaaken, heeft men geen inwoon-
ders op dit eiland , als de bezetting van
deze Reduit, zynde een Sergeant, en wat

meer soldaaten, dan men gemeenlyk op
zulk een Reduit legt, om de Banditen,
die de Sergeant en zyn volk eens over-
weldig hebben, en toen ontvlugt zyn,
wat beter in toom te houden. Ik zag
in die korten tyd, dat ik 'er was, maar
twee vrouwen , te weten , die van den
Sergeant en een soldaaten wyf, beide
Mistigen, doch de laatste een buitenge-
meen klock stuk. In oude tyden had het

zoo inwoonders.

Het zeldzaamste, dat ik hier vond,
was, dat al het gras, dat ik hier zag,
zich zoo hard, en scherp, als doornen,
vertoonde.
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In de vischtyd valt hier ook veel
visch, ’t geen den Sergeant, door de naar-

stigheid van zyn vrouw, die 'er zeer wel

mede weet om te gaan , veel voordeel
geeft.

Nooten- of andere vrugtboomen heeft geen
men hier uit de natuur geene, maar welNooten-

boomendie men ’er plant. Ik meine , dat ik
nu hier.daar een katappaboom ontrent de Reduit

gezien heb. Bamboezen ziet men ’er
overvloedig

Men heeft hier ook goede klei gevon-
den , om esterikken, en andere steenen,
van te bakken ; en ’t is ook wel van
versch water verzien.

Hier plagten in oude tyden wel de
minste maar ook de beste Nooten van
Banda te vallen.

Op dit eiland Rosingein (van andere
in oude schriften ook wel Rossangyn ge-
naamt) plagten van ouds drie stedekens,
of vlekken te zyn; Woetra, Tanamassa
en Vali. Het eiland heeft een groote
droogte, een gootelingschoot 'er van ge-
legen. Ook was ’er in oude tyden een
koning van dit en van de andere Eilan-
den, van welke men in Ridjali ’s beschry-
ving van Hitoe ’s kust gemelt vind, al-
waar in de r9de Alkitsa van den koning
van Rosingein gesproken word.

Niet tegenstaande men hier geen kai-
mans of krokodillen oit gehad heeft, ver-
nam men egter, eenige jaaren voor 1687.
een kaiman, die ’er niet wel anders, dan
van ’t eiland Ceram, kan gekomen, en
zekerlyk door een storm, of iet dierge-
lyks, vervoert, en zoo overgeswoimmen zal
zyn, schoon het van Banda wel 15 of 16
mylen afgelegen is. Hy wiert ten eersten
ontdekt en gedood ; doch voor nog na
dien tyd heeft men daar, of ook op een
dezer eilanden, dit dier meer vernomen,

Dit nu is wel ’t gemeen Banditen-eiland;
doch hier na toe mogen, volgens ordre
haarer Edelheden , in’t jaar 1694. den
23sten Februari aan die van Amboina ge-

zonden , geen gedoemden van andere
Landvoogdyen , dan na voor af verzogt
verlof harer Edelheden, gezonden wor-

den. Ook heeft men wel Banditen op
deandere dezer eilanden (’t geen van

ge-gunst des Landvoogts meest afhangt )
ge-plaatst : want de oude Heer Cojett,

heeftwezen Landvoogt van Tayouan ,
op Poelo Ay, in een klein huisken, dat
ik nog gezien hebbe, gewoont. Ik weet
egter een geval van een dus begunstigden
Bandiet, die zich op Lonthoir onthielt,
en die haar Edelheden , in ’t jaar 1688.

uitdrukkelyk na Rosingein brdonneerden.
In deze zes van ouds her bewoonde

Eilanden plagten wel 15000 zielen te we-
zen, hoewel ’er in alles niet boven de 4
of cooo weerbaare mannen, met schild en

swaard woorzien zyn, waar onder dan nop
deE
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een groot voedzel voor hunne slaaven :de slaaven getelt wierden. Nu gis ik dat
want schoon ’er rys genoeg komt van de’er op alle de Eilanden niet boven de rooo
E. Maatschappy, en van de Borgers, zoozielen zyn.
verstonden echter haar Edelheden , datBehalven deze bewoonde Eilanden.
men de slaaven maar van sagoe verzorgen,zyn ’er nog drie onbewoonde. Poclo
en dat geen Borgers hunne rys aan Ce-Swanggi of Sowanggi (dat in 't Maleits
rammers zouden mogen verkoopen.het toovereiland , beteekent ) is 'er een

In oude tyden plagten die zes bewoondevan. Het vertoont zich als een groote
Bandanesche eilanden yder byzondereklip, 5: myl ten Noordwesten van den Onde
voorregten te hebben, en yder byzonder

zaakenGoenong Api ; en is gansch woest, en
vlek op zulk een eiland verdeelde die weervan Ban-nergens wel aan te komen. De inwoon-
met de andere steden en vlekken. Een daders der andere Eilanden noemen het zoo,
verdeeling, uitgevonden, om malkande-om dat zy gelooven , dat de Duivel ’er
ren niet in de weg te zyn , en in een-huishoud, en dat het daar spookt, waar-
dragt zamen te leven.om zy met dat eiland gansch niet willen

Labetakka had de groote visscheryte doen hebben, en door ’t vertoonen van
met zyn drie steden ; en zy waren hetveel fratzen en bygeloovige grillen (als
hoofd des Eilands , eer zy van die vanzy ’er ontrent komen) hun best doen,
Neira afgscheiden zyn.om ’er voorby te geraaken.

Neira, met zyn drie steden, maakteMen heeft ’er veel groote slangen, en
het koperdraad tot hocken, en zy mog-men plagt 'er ook eenige, weinigel, vrugt
ten alleen maar op Thullelo om houw-boomen te hebben.
messen, en swaarden, vaaren ; behalvenPoelo Piessang (dat is, het Piessang of
eenige weinige, die zy dat echter niet,Bananas eiland) legt zeer digt by Neira’s
dan met 10 per cent te betalen, toelieten.Oosthoek, wat Benoorden dien Oosthoek
Ook heeft de koning van Thullelo (dienvan ’t Hoog Land. Het dient jegen-
ik nergens wete te vinden , weshalvenwoordig alleen , om ’er een thuin voor

geloove dat het Tamboeko zal moe-den Heer Landvoogt aan te queeken, al-
ten zyn) aan die van Neira een zeil, alszoo ’er de aardgewasschen zeer wel tieren.
een verkeerde bezaan , en dat voorregtDaar woont ook maar een thuynier op,
'er nevens geschonken, om het buitenstedie om den tweeden of derden dag, en
van hunne krisscheede boven aan , terzomtyds wel maar eens ’s weeks, met
breedte van 4 vingeren , met goud tegroente aan zyn Achtbès huis komt.
mogen beslaan. Twee voorregten, vanDaar is een klein slegt huisje, waar in

zoo veel belang, dat geen ander Banda-ik eens met gezelschap vrolyk geweest
nees, zoo hy van hen niet beoorlogt wilben, en met veel yerwondering zoo veel

tendrzyn , zich die mag aanmatigen ;visch met de Tali Soekey vangen zag
ware dit hen door die van Neira by ze-dat men die in een fraai groot vaartuig
kere gunst, die zy aan de vreemde Oeli-niet wist te bergen.
limaze Orang Kaja’s wel eens bewezen,Men heeft 'er ook , hoe klein het is
toegestaan wiert.alzoo men het met een lange snaphaan

Die van Lonthoir hadden geen voor-byna zou konnen overschieten) eenige
regten van eenig belang; maar waren deboomen , zommige van welke ik met
magtigsten ter zee, in praauwen en jon-veel verwondering door de rotzen heenen,
ken, met welke laatste zy op Macassar.met harde dikke wortels, zonder dat ik

de allerminste aarde daar ontrent kon ge ava, Malacca, Patani, enz. voeren, en
handel dreven ; hoewel zy dat in ’t jaarwaar worden, heb zien groejen.
1610. z00 sterk niet meer deden. HierEen weinig Benoorden dit eilandje
bequamen zy ook eenige bassen , roers,heeft men nog een kleinder, zynde maar
en stormhoeden, waar mede zy in Bandaeen barre rots in zee, Poelo Kapal, dat
komende , begeerden, als een voorregtis, het schip-eiland, genaamt, om dat
hen eigen, de zelve ook te voeren; dochhet zich van verre in zee even als een
alzoo ’t gansche land hier tegen opstond,schip opdoet.
pleef dat naderhand yder van hen vryIn deze eilanden is 't beste en meeste

Die van Hammet, een zekere oudelevensmiddel de visch, die 'er redelyk
Negry alhier, geneerden zich met Foelicovervloedig is, ook zyn 'er schaapen,
en Nooten te plukken, en daar afhoenderen, endvogels, enz. Groente is 'er
Nootenolie te branden , alzoo zy toenweinig; de gestoofde Nootenbolster is
wel de meeste Nootenboomen hadden.een der beste schotels. Ryst en sagoe,
Zy voeren jaarlyks ook met ; of 6 groote(die zy van de Zuidooster eilanden, en
raauwen na 't Zuidooster eiland Tenim-ook van Ceram en Amboina, volgens last
par, ontrent 30 of ao mylen van Banda,haarer Edelheden in ’t jaar 1683. krygen
alwaar zy slaaven, karet, bokken, padikonnen) verstrekt hen voor brood, hoe¬
of ryst met zyn bolster) en boonties,wel 'er dat zeer schoon, zoo veel noodig
kogten.En, gebakken word ; doch de lagoe

Or
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Op deze cilanden voeren ook die van
Sammer en Orontatte; doch die van Ce
lamme, Wajer, en Oudendenner, meest op
de eilanden Key en Aroe, daar zy hunne
groote jonken, en praauwen deden maa¬
ken, waar mede, alzoo zy de beste boo
men daar toe hebben, zy geheel Banda
verzien.

Het eiland Ay vaart ook wel op Key
en Aroe ; doch meest op Amboina, om
sagoe. Haar voorregt is, om sokkels en
matten, aangezien zy daar toe de meeste
bladen hebben, te maaken.

Die van het eiland Rhun vaaren op de
zelve plaatzen, als die van ’t eiland Ay;
maar maaken en verschaffen al de klappus¬
olie in Banda, aangezien zy de meeste
klappusboomen toen hadden. Ook maa-
ken zy eenige sokkels en matten

Die van Rosingein vaaren meest op
Key, en Goram, om sagoe, en plagten
allerlei aarde potten voor Ceram, Goram.
Key, Aroe, Banda en Amboina, enz.
alzoo zy schoone aarde hier toe , en tot
tichelsteenen, hebben, te bakken.

goedeDe Heer van Berkel , die zeer
kennis van de Bandasche zaaken had, zegt.
dat de Bandaneezen, ontrent ’t jaar 1500.

nog van 4 koningen, te weten, die van
en Ro¬Labetakka, Celamme, Wayer

singein, bestiert wierden, die zy daar na
verstooten hebben, stellende zedert de
regeering aan de Oudsten des Lands, die

nevens de Moorsche Priesters, die overal
byna ’t voornaamste bewind hadden,
over alles uitspraak deden ; doch zooda-

nig , dat deze uitspraak echter, zoo de
Boedjangs, of de gemeente, ’er niet in
bewilligden, geen voortgang had.

De geslagten, of nazaaten, dezer vier
inkoningen waren in ’t jaar 1610. nog
enBanda , en hadden hunne naamen ,

’t regt van in ’t gerigte te mogen zitten,
op hunne byzondere plaats, en om Sjah-
bandars te worden, toen nog behouden,

hoewel zy in zich zelven geen meer magt,
dan de andere Orang Kaja’s, hadden.

Het was, in zyn tyd, de gewoonte nog,
dat die steden, daar de koningen wel eer
regeerden, in de algemeene landsvergade
ring als koningen wierden aangesproken
gelyk zy toen ook dien naam nog voerden
In die vergadering wiert de koning van
Labetakka boven aan , daar na die van

Celamme, daar na die van Wayer, en
dan die van Rosingein gezet. En Wayer
voerde nu , by versterf en door verhu
welyking met die van Rosingein, beide
deze koningsnaamen alleen.

In alle vergaderingen wiert het voorste
door de Oudsten, en de Sjahbandars,
doch de uitspraak meest door de laatsten
gedaan; daar na zei 'er yder zyn gevoe¬
len over, en dan de Paapen, die volgens
hunne wetten, na onderlinge Priesterlyke
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beraading, een tweede uitspraak deden,
die zy dan, zoo die hen behaagde, aan-
namen, of anders verwierpen : want de

Boedjangs (dat eigentlyk de ongehuwden
beteekent, maar waar door zy de ge-
meente verstaan) gaven aan alle besluiten
het swaarste gewigt, buiten welker toe-
stemming geen besluit stant greep

De Bandaneezen waaren van ouds her
zeer hoogmoedig, trots en opgeblazen;
beroemende zich yder niet alleen een
edelman , en van hoogen adel te zyn;
maar dit ging zoo verre , dat yder van
hen , na zyne wonderlyke uitrekening,
ook de edelste, en in rang verre boven

anderen, zyn wilde.

Om dit te bewyzen, haalen zy op,
hoe dat voor 50 of roo jaaren de groot-
vader , bestevader of overoverbestevaar
van dezen , een slaave van de overover-

bestevaar van een anderen, die zich zegt
van hooger adel te zyn, geweest is, en
houden op dien grond verder staande, dat
dierhalven alle nakomelingen van zulk
eenen al mede tot slaaven van dezen groo¬
teren edelman met al ’t hunne, ter tyd toe,

dat zy zich zelven vrykoopen, vervallen
zyn.

Indien men hunnen Adel ectter eens

regt naspeurt, zal men bevinden , dat
hunne voorouders, of Banditen, of weg-
geloopene slaaven van hunne meesters,

of wegloopers van hunne ouders waren,
en dat hunne voorouders of Caffers van
Mosambike, of uit Ar-bien, Persien en

Cambaja, of van Choromandel, Bengale
en Malacca, Pegu, Atsjin, Java en Ma¬
ningcabo, ook veel Chinezen, Makas-
zaaren, Molukkers, Amboinezen, doch
meest Cerammers, en veel Portugeesche
en Mistige hoerckinderen geveest zyn;
en zeer veel slaaven van Ceram , Key
Aroe, Timor, Solor, Boeton, Tenim-
par, enz. daar onder liepen, die, met 'er

yd door groote naarstigheid wat verder
gekomen zynde, met een Javaanze, Ma-
kassaarze, Boetonze , Ternataanze of

Maleitze byzit huisgehouden, en dezelve,
na ’t teelen van verscheide kinderen, op

hunne wyze getrouwt hebben. Uit al
het welke klaar genoeg blykt , dat het
een mengelmoes en slaavengebroed uit

allerlei Natien is, van welke de meeste
voortgekomen zyn.

Die by hen met een anders slaavin
boeleerde , en ’er een kind by kreeg,
moest, wilde hy ’t kind hebben, de slaa-
vin vrykoopen , en daar na voor het
kind , wilde hy geen spel 'er over heb-
ben , nog iets byzonder geven ; want
anders maakte die eerste meester op zyn
onverzienste niet alleen op dat kind,

maar ook op al het overgewonnene, zy-
nen eisch.

De vrye weduwen der Bandaneezen
geenE 2
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vast, niet, als in Amboina; maar ik hebgeen slaavinnen zynde, mogten met haar’s
gemerkt , dat het Westermoesson daarmans jonger broeder , doch de oudste
met swaarder uitbersting van wind, danbroeder mogt met de weduwe van zyn
elders , en als by swaare vlaagen , diejongsten broeder niet hertrouwen.
zomtyds honderden van boomen uit deDie by yemants slaavin betrapt wiert,
aarde rukken, zyn aanvang neemt.moest aanstonts, op ’t getuigenis van vryt

Die hier eerst komen, raaken gemee-lieden, doch van geen slaaven, sterven.
nelyk aan heete koortzen ; doch dieVryster en Vryer liepen van ouds, en
’t land gewoon, en dat door zyn, levenzelf in laater tyden, zonder eenige straf
er gezond , en vry lang. Ik heb 'erby malkanderen; maar overspel wiert

en onder anderezeer oude lieden
3by hen met de dood gestraft.

een vrouw op Celamme , gezien , dieZy mogten ook haare vrouwen drie-
een aankomende vryster was , toen de

maal verwerpen, en ze weder aannemen;
Hollanders in ’t jaar 1621. 't Hoog Landmaar zoo dat yemant ten vierdemaal doen
innamen; ten bewyze bybrengende, datwülde, moesten zy beide sterven, of le-
zy veel mandekens met aarde aangedra-vendig, met ’t hoofd 'er buiten, begra-
gen, en zelf mede haar best gedaan had,ven , en zoo dood gesteenigt worden,
om hun van ’t land af te houden. Ookten ware zy in staat waren, om zich zoo
zag de onderzeevoogt Heemskerk met dedier, als de Priesters prys op hen stelden,
zynen, in ’t jaar 1599. by hun komst invry te koopen.
Banda , daar dikwils een man van 130Dievery wiert in de twee eerste reizen
jaaren.alsby hen niet; maar de derdemaal7

In die tien maanden , dat ik hier ge-men ’er yemant op betrapte, met een
weest ben , heb ik dit land zeer onge-geldboete, of ook wel met oneffen sla-
zond voor my bevonden; ’t geen ik oor-gen gestraft : want die zulk een dief met
deelde door koude dikke dampen, die ikevene slagen geftraft had, moest 'er zels
in ’t Oostermoesson ’s morgens op ’t ge-weer zoo veel ontfangen, of zulks, vol-
bergte van ’t Hoog Land, regt tegen overgens uitspraak der Moorsche Paapen, af-
myn kamer (gemeenelyk vroeg op zyn-koopen ; om ’t welke te myden, daar
de) een tyd lang als rusten , en daar nawonderlyk wel voor gezorgt word.
zoodanig nederdalen zag, dat ik van tydDe oude Bandanezen plagten zich met
tot tyd de koude niet alleen op myntwee dingen arm te maaxen: de vrouwen
voorhooft, en herzenen, gevoelde, maarmet het geven van maaltyden aan haare
daar door van yder maand wel drie wekenvrienden, terwyl de mans op een tocht
met den huig gequeld was , waar uitgingen , en om hen dus een behouden
dan koortzen ontstonden , zoo dat ikreize toe te wenschen; en de mans, weer
daar gansch niet aarden kon. Ook ster-behouden t'huis gekomen zynde , door
ven veel slaaven op ’t Hoog Land , die't welkom hieten van hunne vrienden,
deze koude en dampige lugt niet gewoondie niet vertrokken , voor dat de helft
zyn.van de overwinst gevlogen was.

Anders heb ik het daar wonder wel ge-Het is van ouds her een hardnekkig,
had, want ik had in al dien tyd de eereboos, trouwloos, verraadersch en weder-
van by den Heer Landvoogt van Zyll inspannig volk geweest, op de welke geen
huis myn verblyf te houden.staat ter wereld te maaken was, waarom

Men heeft hier zulken overvloed vanzy ook meest uitgeroeid, of na de na-
visch, of vleesch, en andere spyzen niet,buurige eilanden, als Ceram , Goram,
als in Amboina, maar de zeekarper isKey, Aroe, Cailolo (dat meest Banda-
er schoon, en hoewel men ’er veel meernezen zyn) Soeli, enz. in Amboina, en
en beter schaapen, dan in Amboina, enandere Landen verdreven, en gevlugt
veel gesnedene en gemeste bokjens, heeft,zyn.
die daar op die wyze juist niet gemestDaar plagten ’er ook op de kust van
worden, oordeel ik ’t echter in Am-Hitoe te woonen, aan welke in ’t jaar
boina veel beter koop, van levens-1659. toegestaan is door haar Edelheden,
middelen te zyn ; groente is 'er ookvolgens schryven van den 22sten Decem-
maar passelyk ; doch de turkze boontjesber aan die van Amboina, om, volgens
aarden 'er beter, als in Amboina. Vrug-hun verzoek , na Batavia vervoert te
ten zyn hier overvloedig, en byna deworden.
zelve als daar, uitgenomen dat ik 'erHet Oostermoesson begint hier in Mey,
een vont, Pau, of de stinkerd, genaamt,en ’t Westermoesson in December, zynde
die in Ambon niet valt. Zy is als eenApril en November de kentermaanden,
Manggavrugt, doch wateragtiger vanin welke de Ooster- of de Westerwinden
smaak.zoo niet doorwaajen, maar stil zyn, en Het heugt my, dat ik in Maart 1686.

wat uitrusten. den Heer de Hertog, opperkoopman enHet regent hier echter in 't Ooster-
Hoofd tot Japara, en bevoorens Hoofdmoesson zoo lang, nog zoo sterk, of zoo
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tot Lonthoir tegen Juffrouw Joanna
Padbrugge , Weduwe van de Heer van
Vliet, over dit Banda, en den overvloed
van allerlci eetwaaren en ververschingen,
die men daar had in ’t jaar 1682. (in
wellé jaar zy, met Mejuffrouw haar
Moeder, daar eenige dagen geweest was)
zeer heb hooren roemen , om ’t welke

te bewyzen , hy haar E. al vry trots
afvraagde, of zy dit by haar aanwezen
ook niet bevonden had. Deze Juffrouw,

van een vrolyken aard, en genegen zyn-
de , dezen swetzer een fraaje streek hier

over te geven, zeide, ja, myn Heer
het is zoo; maar ik heb ook daar na,

verstaan , dat men te dier tyd in Banda
alles, wat men maar by een raapen kon,

opzamelde , en daar door lang nader
hand nog groot gebrek van alles gele-
den heeft ; waar over ’t gansche gezel
schap, uitgenomen myn Heer de Hertog-
hertelyk begon te lacchen ; en hy sprak
zedert noit meer van Banda's over

vloed.

byna ’t ganscheDeze Eilanden zyn ook

gelyk wy reetsjaar door aardbevingen
onderworpen,eenigzins getoont hebben
voorname oor-dewaar van de Vuurberg

meest van Octo-zaak is, hoewel zich die
en ook wel inber tot April en Mey

voelen laaten.Augustus en September
En op die aardbevingen zyn 'er nu en dar

gevolgtook swaare watervloeder
swaaren blikzemDat men hier zomtyds

en donder hebben kan , is ons door de
twee dondersteenen , in ’t Perk van van

den Brock, gevonden , reets gebleken.
Zeker vriend in’t jaar 1657. hier geko-
men, hoorde, hoe ’s jaars te vooren de
blikzem, in een schip, dat op de reede
voor Neira lag, geslagen zynde , de
scheepskok al zyn hoofdhair en baard,
zoo zuiver, als of het afgeschooren was
weggenomen, doch hem gansch niet ge
quetst had, gelyk hy dit niet merkte.
voor dat hy, by geval er na tastte, en
het toen met verbaastheid gewaar wiert

Men stont over deze zeldzaame werking
des blikzems, zeer verwondert, en deze

scheepskok had de eere om daar over uit
drukkelyk by den Heer Landvoogt Wyns
ontboden te worden , die 'er, met zyn

byhebbent gezelschap, zeer over verzet
stond.

Schoon de Bandanezen van ouds hun
eigen taal hadden, zoo is de gemeene taal
onder hen en met alle vreemdelingen, zoo
daar, als om de gansche Oost,ja door gansch
Indien (hoewel men op Batavia, Ceylon
en elders ook de Portugeesche veel ge-
bruikt) de Maleitsche, dat een cierlyke,
ryke, en zeer aangenaame taal is.

Daar zyn ’er, die meinen, dat de Noo-

tenboomen alleen in Banda vallen, doch

dit is mis, gelyk wy toonen zullen, als
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wy van de Indische boomen handelen;
maar die is waar, dat men ’er deze land
voogdy alleen toe houd , om ze aan te
queken , en dat men die op alle andere
plaatzen uitroeid.

Tot de landvoogdy van Banda behoo-
ren verscheide Eilanden, zoo om de Zuid

oost, als om de Zuidwest van Banda ge-
legen ; als mede de vaart op Nova
Guinea.

Deze Z. Ooster en Z. Wester Eilanden

zyn zeer veel in getal, die men met haart
naamen, en in haare strekking, in de kaart
C. zeer net vertoont ziet.

Wy zullen eerst de Z. Ooster, en daar
na de andere, zoo verre het noodig is,
aanwyzen en beschryven.

Deze nemen haar begin ten O. van
t groot eiland Ceram , ontrent 1 myl
Beoosten Ceram Laoet

Pas O- ten Z. van ’t zelve ontmoet men
eerst twee kleine eilandekens, waar van
het Oostelykst Tenimbar genaamt is.

Wanneer men van daar nu 4 mylen na
’t N. O. zeilt, heeft men het eiland Go-

ram, dat wel 12 of 13 mylen van Ceram
Z. O. op legt. Het is wel 3 of 4 mylen
lang, en wel 2 of 3 mylen breed , en
meest N. W en Z. O. gestrekt leggen-
de , waar na toe veel oude Bandaneezen
gevlugt zyn , waar mede de E. Maat
schappy nu en dan nog al wat heeft te
doen gehad. Het legt ook ontrent 4
mylen O. ten N. van Salowakki.

Twee mylen verder Z. O. van Tenim-
bar, heeft men ’t eiland Salowakki, dat
byna meest Z. ten O. en N. ten W.ge

eenstrekt legt, en digt by 't welke zich
rif , dat van Ceram Laoet tot naby het
zelve loopt, opdoet. Het is 4 mylen
ruim lang , 2 mylen breed (hoewel aan
beide de einden smaller) en aan de O.

kant van een baai voorzien ; en ’t heeft

aan de Z. zyde een klein rifje, dat na
’t Z. W. strekt.

Het eiland Manabokka doet zich 2 my-
len Z. Oostelyker, met een klein rifje
aan de N. W. kant, op. Het legt meest
N. W en Z. O. gestrekt : is ontrent

mylen lang, en schaars 2 mylen breed.

Drie mylen Z. Oostelyker leggen de
twee eilandjes Mattebello Z. O. ontrent
2 mylen van malkanderen, en pas 1 myl
yder groot , van waar men 2 mylen Z.
Oostelyker by ’t eiland Coessevoey komt,
dat ontrent ; mylen lang, en 2 mylen
meest breed, en in ’t O. en W. van een
baai voorzien is.

Anderhalf mylZ. Oostelyker heeft men
een droogte wel van 2 of 3 mysen in
’t langwerpig rond, met een klein eilandje
aan de Z. O. zyde I myltje daar buiten,
ten O. van ’t welke 6 mylen een droogte
van 2 of 3 mylen in ’t rond, Poelo Flores
genaamt, legt.

TweeE 3
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Twee mylen ten Z. O. van ’t voor- toont zich een rif, dat wel 10 mylen

noemt eilandje heeft men ’t eiland Koere Z. en N., en wel 3 of a mylen O. en W.
kofe, dat 3 of 4 mylen in ’t rond is, en uitstrekt. Het loopt in ’t N. met een
’t geen pas ten N. O. ook een klein bogt om van 2 of 3 mylen, en gaat daar
cilandie leggen heeft. dan na ’t Z. zoodanig om , dat het aan

Even ten Z. O. van Koerekofe heeff ’t eiland Key Watala in ’t N. vast legt,
men het eilandie Tewer , dat 35 of 36 gelyk het in ’t O. ook tot tegen klein

Key loopt.mylen ten O. van Banda legt. Dit is
zeer bergagtig, a mylen in 't rond, en Op dit rifleggen vier eilandekens, yder

2of; mylen in 't rond, alle Z. en N.vol klappusboomen, die veel olie geven
gestrekt. De drie eerste beginnen inOok is hier een hooge brandende Berg,
’t N. digt by de zoom van ’t rif, en gaandie in ’t jaar 1659. met groot geweld van
zoo Z. aan , dat zy ontrent 1 myl vaneen berstte.

Twee of drie mylen Z. Oostelyker, en een leggen ; en even buiten ’trif n myl
dan niet wel nog eens zoo verre, heeft van 't Zuidelykste dezer drie eilandekens
men twee kleine eilandekens zonder naam, ziet men nog twee zeer kleine 1 myl O.
en dan nog 2: mylen Zuidelyker ziet men en W. van een gestrekt; doch het Zui-

delykste van de vier, Moey genaamt, legt’t eiland Boen, dat een drichoek verbeeld

en ontrent 3 of 4 mylen in ’t rond is wel ; mylen van de drie Noordelyke, of
wel van 't Zuidelykst der zelve, zyndehebbende in ’t N. O. 1 myl van de wa

digt aan den Zuider zoom van dit rif,een klein eilandje, en in ’t O. tenZ., pas
buiten dat klein eilandje, een rif van wel ontrent 1 myl van de N. W. hoek van
fmylen in 't rond leggen, waar op zich klein Key, gelegen.
noo twee kleine eilandekens vertoonen. Een myl Beoosten die drie Noordelykste

Twee mylen schaars ylak Bezuiden eilandekens, op dit rif leggende , en 1
Boen legt het eiland Caudar, meest W myl Benoorden de N. hoek van ’t eiland

ten N. en O. ten Z. gestrekt, zynde : klein Key, legt het eiland Key Watala
mylen lang, en 1 groote myl breed dat is, klein Key, dat N. en Z. aan de

Drie mylen Zuidelyker (wel zoo Ooste- W. en O. kant ruim 4 mylen lang, en
lyk ) ontmoet men ’t eiland Cauwer, dat O en W. wat smaller is, zich zelve byna
meest Z. ten W. en N. ten O. gestreki vierkant vertoonende, uitgenomen dat
legt, ’t geen ook zeer bergagtig, wel 3 men in ’t N. een baai met twce smalle
mylen lang, en 1 of 1; myl breed is hoeken, die meest N. W. strekken (ge-
Zy bakken hier veel potten, die zy, ne- lyk ook de baai loopt) heeft. En in
vens haare Atap in Banda te koor 't O. buigt de wal wat uit, gelyk zy in
brengen. ’t Z. weer wat inloopt

Vyf of zes mylen Zuidelyker heeft men By den O. hoek dezer baai in ’t N. W
drie eilandekens, Noessa Telo (dat is de pas er Benoorden , legt een eilandje op
drie gebroeders, of eilanden, in 't Am- een klein rond ritje, dat aan de wal van
boinees) in een driesprong, 2of 3 my- Key Watala vast is, en 2 mylen Oostely-
len van een , zoodanig leggen , dat 'er ker is 'er nog een, dat wat grooter, en
een van in ’t Z. komt, en de twee andere in ’t O. ten Z. mede met een klein rifje
zich in ’t N. W. en in ’t N. O. vertoo digt 'er aan bezet is.
nen, zynde geen myl yder groot. Vyf mylen van dat eilandje, ’t geen ten

In ’t N. O., 8of omylen van ’t Ooste- Z. W. van Toenjotokki 2 mylen legt,
lykste der drie gebroeders, legt Tiando ontmoet men ’t eilandje Fadool , dat
cen groot rif, dat meest W. ten N. er ontrent  mylen in ’t rond is.
O. ten Z. wel 13 of i4 mylen in 't rond Een myl Bezuiden Key Watala legt het Klein

gestrekt legt, en waar op zich drie eilan- ander deel van klein Key met zyn N. W Key.
dekens , twee in ’t W. en een in ’t O. hoek, die voor aan in ’t N. W. A, doch
yder ontrent van 2 mylen lengte, en zeer wat Zuidelyker 4 of smylen verre, maar
smal, vertoonen. 3 mylen breed is, zynde aan zyn W.

Twee of drie mylen ten O. van dit ris zyde Z. en N. wel 9, doch in ’t midden
legt een ander ontrent van de zelve groo- 5of 6, en aan zyn O. kant ruim zoo
te ; dochZ. en N. strekkende, en pas lang, alzoo zich die als in een drichoek,
2of 3 mylen van ’t eiland groot Key in met een punt na ’t N., een na 't O., en
't O. (waar van wy daar na, gelyk ook een na ’t Z. met een eilandje daar by,
van Aroe, breeder spreken zullen) gele- en pas 'er Bezuiden, vertoont.

gen. In ’t N. heeft het een groote ronde
Vyf of zes mylen ten Z. O. van Noessa baai, die wel 4 mylen lang, en ook wel

Telo leggen twee kleine eilandekens meest zoo diep is, meest N. N. O. strekkende.
N. O. en Z. W. van een gestrekt, van Ook ziet men nog een klein baaiken aan
welk ’t N. Oostelykste Toenjotokki ge- de Westzyde dezes eilands, ontrent 4

mylen van de Z. W. hoek gelegen. Hetnaamt is.
Vier mylen Beoosten Toenjotokki ver is wel 34 mylen in ’t rond.

Twee
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Twee of drie mylen ten Z. W. van
des zelfs Z. W. hock legt een rondagtig
rif wel van 10 of 12 mylen in ’t rond,
waar op zich twee kleine eilanden van 2
of 3 mylen in ’t rond, meest O. en W.
gestrekt, 1 myl van malkanderen vertoo¬
nen. Het Oostelykst, zynde ’t kleinste
is Ketember genaamt, leggende byna aan
de Ooster- gelyk het ander aan den
Wester -zoom van dit rif-

Een weinig Benoorden den O. hoek van
klein Key doet zich de Z. hoek van ’t ei-
land groot Key op , waar op de Negry
Elad bekent is.

Het zelve strekt zich meest N. ten O.
en Z. ten W. ter lengte van 19 of 2o
mylen uit, en is in ’t N. 4 off, en van
’t midden af, en zoo verder na ’t Z., 3
mylen breed

Men ziet daar maar een klein baaiken
in ’t W. ontrent het midden des eilands

en een eilandeken er voor leggen, hoe¬
danige twee andere zich 4 of ; mylen
Noordelyker Z. en N. 1 myl van een
vertoonen , zynde de wal daar, van de
voornoemde baai tot pas Benoorden dit
laatste eilandje, wat ingebogen; en dan
legt 'er nog een eilandexen in ’t N., pas
t myl van de wal, op een rifje van 2 of
3 mylen in ’t rond, dat aan wederzyden
aan de wal van dit Key vast is. Ook
buigt de Oosterwal in ’tO., en zoo al
verder tot het O. N. O. (en daar wel
’t meeste) zich uit, van waar zy dan na
t N. ten W. weer wat met een vlakke

bogt inbuigt.
Dit eiland wort gegist op 5o mylen

.Z. O. van Banda te leggen, en beide
deze eilanden groot en klein Key zyn
hoog en bergagtig land, die van gedaan-
te, in opzigt van haare gebergten, niet
veel van Leytimor in Amboina verschil-

len. Men heeft ’er ook verscheide rivie

ren, en ’t is ontrent 40 mylen in ’t rond,
zoo dat men wel drie dagen werk heeft
om dit eiland rond te scheppen.

Deze volkeren oorlogen dagelyks tegen
malkanderen, maakende malkanders oor

logsgevangenen tot slaaven , die zy dan
aan de Bandaneezen voor een gering geld,
van 10, 12, 15 of zo Ryksdaalders ten

uitersten, verkoopen, hoewel zy dat wel

aan hun eigen vrienden , buiten weten
der zelve, even als die van Celebes en

Bali, doen.

Wat nu deze Keyaaren verder betreft,
zy stellen uit de overlevering hunner voor-
ouders vast, dat God hun land geschapen
heeft, zonder dat zy, die zeer botte
Heidenen zyn, daar iet verder van weten

te zeggen, of iets van zyn wezen op te
geven

Wanneer zy ’t een of ’t ander onderne
men, of hier of daar na toe vaaren, zyn
zy gewoon in zeker huis, waarschynelyk
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hunnen Tempel, te gaan, en hem daar

om een goeden uitslag van hun werk,
reize, enz. aan te bidden

Eer zy zich tot dit gebed begeven, rig-
ten zy een groote maaltyd voor ’t gansch
dorp aan, en slagten eenige verkens, en
bokken , waar van zy een gedeelte aan

hunnen God, staande op een stok, en op
een vierkante verhevene plaats van steen,
ontrent twee voeten hoog, opofferen, en
na dat het zelve een halven dag daar ge-
staan heeft, komt zeker persoon, waar-

schynelyk hun Priester, en die daar van
leeft , dit na zich neemen , aangezien

buiten7de zelve geen ander inkomen
een vrye wooning by dien Tempel,
heeft.

Deze gebeden nu vangen deze inwoon-

ders niet aan zonder een menigte van
grillen, en grimatzen, die voor af gaan,
gewoon zynde dan eens op hunne knyen
te vallen, dan weer eens hun aangezigt
te stryken , en dan weer eens beide de
handen boven ’t hoofd te houden, hoewel

zy geen beelden hebben, voor welke zy
die grillen aanregten.

Zy vallen doorgaans bruin van wezen,
hebben een goede lengte of evenmatig-

ge-heid van lichaam , en zyn van lang
kruld hoofdhair voorzien. Van aard zyn

zy zeer gedienstig en goedaardig; ook
niet diefagtig; maar getrouw, en veilig

om met hen om te gaan
Yder dorp heeft drie of vier Orang Ka-

a’s, en yder Orang Kaja weet, hoe veel

ingezetenen onder hem staan. In tyd
van nood staan deze dorpen malkanderen

y. Ook voert de Orang Kaja alle ge-
rigtszaaken onder hen uit , hoewel men

anders, nog aan zyn gewaad , nog aan
zyne staathouding, eenige verandering
of onderscheid tusschen hem en een
gemeenen Keyaar, bespeuren kan, dan
alleen, dat zommige onder hen negen of
tien goude ringetjes in de ooren dragen,
en een kleedje van basten van boomen,
of ook wel een blaauw badjoe aan

hebben.
Hunne huizen zyn van Gabba Gabba

gemaakt, met Atap gedekt, en drie of
vier voeten van de aarde op stutten , en
zomtyds wel op klippen aan de zeekant,
of langs strand, gezet.

De dorpen , waar mede de onzen in
jaar 1624. al gehandelt hebben, zyn't

Har (waar voor zy toen geankert lagen
Adeylar, Oerato, Soevat, Eli, Onbo-
tayl en Wayea , welke zeven te zamen
wel 40o0 koppen in tyden van oorlog te
veld konden brengen.

De hoofden dezer dorpen hebben geen
inkomen , en zyn zoo wel als de ge¬
meene man, genoodzaakt , hun kost
met visschen, en van hunne boomen en
landvrugten, die Calappus, Orangie-

appels,
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waar na zy hem in de aarde begraven.appels , Piessang , Limoenen, en an-
Ook hebben zy de gewoonte, pas na dedere , reets gemeld , te zoeken , waar
dood van zulk een persoon, een feest aantoe zy dagelyks hunne slaaven gebrui-
gansch dorp te geven , en een soorteken.

van schermspel tot een algemeene vreugdeDeze voornoemde dorpen aan de Oost-
aan te regten. Ook geven zy eenig goud,zyde gelegen , hadden wel 40 andere
kleederen, enz. aan dezen engenen (yderdorpen op dit eiland, meer na 't Zuiden,
na zyn vermogen) om den dooden tetot vyanden, tegen welke zy vier jaaren
helpen beweenen , welk gehuil wel eengeoorlogt, en in dien tyd wel 400 koppen
maand lang duurt, en daar in zy malkan-verlooren hadden.
deren veivangen ; doch een gemeen manDezen oorlog is alleen daar uit ontstaan,
wort aanstonts begraven.om dat zy yder hunne byzondere voor-

Ten teeken van rouw laaten zy hunregten (volgens oude wetten van hunne
hoofdhair afscheeren, en dragen dan ookvoorouders) hebben, na welke zommige
ringen om de armen en beenen , en eenbevoorregt zyn, om alleen met bobbers
gordel van rotang om ’t lyf, die 'er zoo(vischkorven) andere met sero ’s (fuiken
lang aan blyft, tot hy 'er afvalt. Zyeenige andere weer met hoeken, en wat
onthouden zich dan ook eenigen tyd vandies meer is te mogen visschen , en
zekere fpyze, en wagten zich te gelykbuiten welken regel zy, of andere, schy-
van lachen, of ’t plegen van eenige ydel-nen gegaan, en daar door hun volk ver
heid.looren te hebben.

Zy gaan meest naakt, dekkende beideHet regt wort by hen in dezer voegen
de geslagten alleen hunne schamelheidbedient.

Zy hebben weinig huisraad. Hun spyzewortDie yemant zonder reden dood,
is meest sagoe, piessang, en oebis ofgekrist, of met pylen doorschoten, dat
wortelen. Hun drank towak, en put-er de dood na volgt.
water; hunne schatten bestaan in goud,Die overspel bedryft, is daar een man
olifantstanden, en eenige kleeden, hendes doods; en zulk een overspeeler.ge-

van de Macassaaren, en anderen, gebragt,gelyk ook de overspeelster, word der
die zy tegen sagoe, olie, enz. geruiltaanhoonden man , om zyn moed 'er
hebben.ente koelen, volkomen overgegeven ,

De oudste zoon vervangt hier zyn va-gemeenelyk mede gekrist.
der in de regeering; doch alle de kinde-Een dief, die iets van waarde gestolen
ren erven anders gelyk.heeft, worden de vier vingers zyner reg-

Hun vee bestaat in verkens , en bok-terhand afgesneden, of zomtyds, na dat
ken ; doch paarden , buffels, koejen,de zaaken ligt of swaar zyn, maar van
bullen, of diergelyke hoorndieren, zyneen oor berooft ; doch over kleinigheden
hier niet, dan zedert weinig jaaren.vrugten, of diergelyke dingen, wort hy

Zy geven voor, dat zy, genegen zyndein een boete, gerigt na zyn vermogen,
te oorlogen, of yet anders te onderne-gedoemt , die door het gansch dorp in
men , eerst raadplegen met een vrouw,vrolykheid verteert word
die vier oogen heeft , die zich aan deDe mans trouwen zoo veel vrouwen
Westzyde des lands onthoud , welkeals zy voeden konnen; doch mannen, of
vrouw in hun bywezen, met zekerenvrouwen, zyn nietlanger, dan zy willen,
geest wegens hun geluk of ongeluk raad-aan malkanderen verbonden, en konnen,
pleegt, waar van zy den galm wel hoo-na de scheiding, weer een ander nemen.
ren, doch hebben dien geest noit gezien :By ’t aangaan van huwelyk bedingen
dat op een listigen Priester uitkomen zal.de ouders zekere uitzetting voor de jonge
Twee van die oogen staan in ’t voorhoofdlieden , waar in malkanderen verstaan
dezer vrouwe , en twee in haaren nek.hebbende, wort ’er een maaltyd aan het
Zy boden ons volk aan, hen die vrouw tedorp gegeven , en door de gasten ge-
laaten zien , doch zy dorsten zich zoooordeelt, wie van beiden, de bruidegom
diep landwaart in niet begeven , alzooof bruid , het langst seven zal, dat zy
het d’eerste maal was, dat zy hier geko-voorgeven te konnen zien aan een Pinang
men waren.die zy yder eeten, en diens uitgekaaude

Deze volkeren zyn zeer begeerig naPinang de bleekste is, die zal eerst ster-
Cayin Goelongs met swarte hoofden enven. En daar by is dan hun huwelyk
roode velden , Petas met roode hoofdenbevestigt.
en een schoon weerschynend veld ; witIndien hier yemant van aanzien sterft,
Gunees linnen; Negroskleeden; Rooddie wort eerst met verscheide ofien en
laaken, Tapitsjindos van vier Hasta;kruiden gebalzemt, en dan in een kist aan
ook eenige Sarongs, roode Dronggangs’t dak opgehangen, waar onder ettelyke
Tsjara Malajoe, als ook na yzere parangs,(naen zomtyds wel 6 of 12 maanden
byltjens , oud yzer, mitsgaders Parys-go¬zyn staat is) aan een zoo lang vuur
werk, kraalen,en eenige slegte snuisteryen.stookt wort , tot by geheel droogis,

zy
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Zy kennen ook reaalen ; alle de voor-
noemde goederen kan men hier verhan-
delen of tegen sagoe, olie, en andere
waaren, of met groote winst verruilen,
en daar mede Banda grooten dienst doen.

Alle deze zaaken zyn in ’t jaar 1624

den 10 Februarl , door die van ’t jacht
Goa, voor het dorpHar ten anker leg
gende, zoo als wy die hier uiteen nette
memorie getrokken, opgeven, van tyd
tot tyd ondervonden.

Men heeft 'er ook boontjes, en bui-

ten de sagoe (die 'er zeer weinig is) ook
oebi en combili, een soort van wortelen,
enz. en veel goed hout, aangezien het
land zeer boschagtig is

Deze lieden van Key (gelyk die van

Aroe) komen jaarlyks met 18 of 2c
kloeke vaartuigen, met 80 tot 100 mannen
bezet, na Banda, om handel te dryven

Hunne wapenen zyn een schild, swaard,
pyl en boog, en hazagayen, die zy won-
derlyk wel weten te gebruiken. Ook
hebben zy eenige metale bassen op hunne
coracoras.

Vyftien of zestien mylen Beooster
groot Key doen zich de eilanden var
Aroe op

Vier der zelve leggen meest Z. ten W
en N. ten O. als in een lyn, de Noorde-

lykste 1., en de twee Zuidelykste 2 of
mylen van een gestrekt, en de andere zes
doen zich2, 3 of 4 mylen Oostelyker op,
van welke zich 'er een 3 mylen van

’t Noordelykste der vier voorige meest in
de lengte O. ten N. en W. ten Z. ge-
strekt, ter lengte van 5, en ter breedte
van 2 mylen, vertoont

Het tweede der Oostelyke doet zich
pas wat Zuidelyker als het tweede de
vier voorige, en 3 mylen ’er van gele-
gen, op, zynde ontrent g mylen O. en
W. lang, en 2 of; mylen breed. Hei
legt van ’t eerste Costelykste eiland wel
7of8 mylen.

Het derde der Oostelykste legt mede
af en aan het derde dervier voorige 1; of
2 mylen Beoosten ’t zelve, en 2 mylen
van ’t laatst beschreven, hebbende ontrent
de zelve lengte en breedte als het voori
ge , gelyk zy beiden in ’t Oosten ook
scherp uitloopen.

Twce mylen ’er af na 't Zuiden van
’t laatst beschreven eiland, en af en aan de
Zuidhoek van het derde der vier voorige,
ziet men O. en Wi myl van malkan¬

deren twee kleiner eilanden gestrekt leg
gen, zynde het Westelykste der zelve
maar z, en ’t Oostelykste wel ; mylen
lang; en ’t eerste 1, en ’t tweede 2 my-
len breed ; Bezuiden welk eerste dezer
twee 2 of 3 mylen zich nog een klein
eilandje van 2 of 3 mylen in 't rond,
ontrent  mylen van ’t Zuidelyke der vier
voorige cilanden, vertoont.

III. DEEL.
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Het Noordelykste nu der vier Weste
lykste Aroëze cilanden legt meest N. N.
O. en Z. Z. W. ; mylen in de lengte,
en 2 in de breedte gestrekt.

Het naaste daar aan, 1; myl Zuidely-
ker gelegen, vertoont zich als een laars,
die met het boveneinde vry wat breed na

t W. ten N. en met de voet wat smaller

na ’t O. ten Z. gelegen is, zynde in ’t W.
ten N. 4, en in 't O. ten Z. 2 of 3 my-

len breed , en W. ten N en O. ten Z.
ontrent : mylen lang. In’tON. O.,
en in ’t Z. ten W. heeft men twee kleine
baaikens.

Her derde der Westelykste eilanden

legt met zyn N. einde pas i myl, doch
met zyn Oosterkant wel 3 of  mylen
Zuidelyker , alzoo zich dit byna als een

verkeert - staande laars ’er tegen aan
toont.

Het strekt zich mede ten deele W
ten N. en O. ten Z. 3 ofa mylen verre
uit, doch ’t draait dan vlak van ’t N. door

't O na ’tZ wel 3 mylen verre sdaar ’t 2
mylen, gelyk het anders 3 of 4 mylen,
en in ’t W. wel ’t breedste is) om, zynde
van het derde der Oostelykste eilanden
ontrent  mylen gelegen AandeZ W.
kant loopt de wal aan wederzyden scherp
in , zich zelven als een baai vertoonen-
de.

Het laatste der vier Westelyke eilan-
den legt ontrent 4 mylen Bezuiden het
voorige vertoonende zich meest rond
smylen lang en 4 breed ; doch aan de
N. en Z. hoek smaller, en ’t legt meest
N. W. ten N. en Z. O. ten Z. gestrekt.
Of ’er na ’t O. nog meer zyn, konnen
wy niet zeggen, hoewel het zeer waar
schynelyk is

Deze eilanden leggen van Banda 65 ,
en van Nova Guinëa 18 of 2o mylen,
bestaande meest in vlakke en boschagtige
landen.

Om van Banda na de zelve te zeilen

is men gewoon eerst op ’t eiland Tewer
daar men nai of 1; etmaal zeilens komt
aan, en dan verder over Cauwer te gaan,

waar na men nog wel een grooten dag
van nooden heeft , om deze eilanden te

beloopen.
Op de zelve heeft men veel dorpen,

waar onder de bekentste zyn: Wokam,

Wodjir, Workey, Wamir, Toetewa-
nang, Saguwading, Bocan, Guamar,
Bagambel, Maaycoor (dat op een by-
zonder eilandie legt ) Ratoe, Tarangan
en meer anderen, die meest gestadig te-
gen malkanderen oorlogen, behalven dat
die van Nova Gunién, en 't Zuidland,
hen dikwils komen vernestelen; en deze
oorlogsgevangenen zyn het, die zy aan
die van Banda als slaaven in groot ge-

tal, en voor een geringe prys, ver-
koopen.

DitF

Tewer
en

Cauwer.
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Dit land in zich zelven is zeer volk De meeste, die hier vallen, zyn maar

ryk , doch 't volk niet te vertrouwen. stofpaarlen; doch ik heb 'er ook gezien,
Het is van ’t jaar 1623. al onder de E- die als een graauwe ert van groote, ja
Maatschappy geweest; gelyk wy nader die grooter, en byzonder schoon van wa-

ter waren.uit een Verdrag, tusschen hen en ons ge-
maakt, maar dat wy niet noodig geoor- De hoofdnegry is nu Wokam, alwaar
deelt hebben hier by te voegen, zouden wy een sergeant, een corporaal, en 10

of 12 soldaaten in een vesting van pallis-konnen zien.
zaaden leggen hebben.Een klaare preuve van den trouwloozen

aard dezer Inlanders zag men in ’t jaar Hier vallen veel verkens, hoenderen,
met allerlei Indische fruiten (doch weinig1683. toen ’er kapitein Hysselberg ,

den lieutenant Roozenburg, en de vaandrig Tsjampeda’s) boontjes, oebi ’s, sagoe,
paradys- en koningsvogeltjes,atap ,Lucas Klaasz de Jong, met een schip en

eenig krygsvolk na toeging : want zoo coessocoesso’s (zeker landdier, dat wy
onder Amboina’s stoffe vertoonen) pilan-ras hy daar gekomen was, verschenen
docs (een soort van dieren als konynenwel 200 gewapende mannen voor het
met korte voorpooten eenige zeldzamedorp Workey, dat om de Z. lag
zeehoorens) Loeri ’s, veel visch, en meerDeze quamen vry stout op hem af, en
diergelyke goederen.chooten met pyl en boog na hem , en

zyn volk; maar toen Hysselberg 'er eenige Zy weten daar zeer weinig (uitgeno-
met het schroot van zyn Princenstukjens men aan de hoofdplaats, door de verkee-

ring met de Hollanders) van goud, ofwegmaaide , gingen zy, niet gewoon
op zulke heete boontjes te gast te gaan, zilver; maar hun beste schatten zyn oli-
ten eersten door fantstanden, en gongen

Naderhand tot de vrede uitgelolt, Hunne doode kinderen, en ook de ly-
en op een steile doch veilige plaats by ken der oude lieden, hangen zy in gabba
een gekomen zynde, wiert het verdrag, gabba kisten in den rool, en laaten die
dat zy in drie paajen 18 slaaven aan zoo hard, als mummie, uitdroogen, die
de E. Maatschappy geven zouden, ge zy dan verder onder hunne lantey ’s, en
troffen. zolderkens van gespleten bamboezen,

Volgens dit versprek dagt men dat zy bewaaren.

de eerste zes zouden gaan haalen , doch Zoo hun vuur by ongeluk uitgaat,
zy vergaten weer te komen. zullen zy dat noit by hunnen nabuur

Men kreeg ook tyding, dat 'er geen schoon in een en ’t zelve huis salzoover-
een mensch meer in ’t dorp was, en dat scheide huishoudens onder een dak leven
3 of 4Hollanders hunne hoofden al quyt zoeken; maar aanstonts zelfs weder vuur

waren, hoedanig zy ook te Cabroro voe¬ maaken, dat zy zeer behendig, met een
ren, een dag of twee reizens verder; waar zagt tegen een hard houtje in een kuiltje,
op de onzen goedvonden niet alleen Wor- daar in gemaakt, zeer sterk te wryven,
key; maar nog 8 of 9 andere dorpen te en met wat tontel van drooge klappus-
verwoesten. bolster, ofiets anders, daar by te leggen,Op de zelve wyze waren de onzen weten te doen.
daar in de jaaren 1646. en 1657. ook Dit volk, nu en dan in Amboina ver-
onthaalt , wanneer zy eerst met die van schenen , gaven haar Edelheden aan die
Goram , en daar na met die van Ceram van Ambon en Banda, in’t jaar 1670.
Laoet, onze vyanden, aanspanden, ver- den 26 Januarii , last wel te bejegenen;
scheide Hollanders vermoort, en eenige doch in ’t volgende jaar gaven zy weer
Coracoras , der Amboinezen genomen bevel om hen van Amboina en Java af te

weeren.hebben; en geen wonder, alzoo de Ban-
daneezen herwaarts, en na Key gevlugt, Hier zyn geen rivieren, weshalven men
deze Inlanders geduurig tegen ons op- zich hier met zeer slegt putwaterof

hitsten. met eenige staande waters, moet behel-Dit Workey is een zeer groot dorp, pen , dat waarschynelyk de oorzaak is,
en een byzonder nette Negry strek- dat 'er veelen sterven, en die 'er nog van
kende zich wel een klein half uur verre daan komen, ’er zeer ongezond uit-
uit, gelyk het ook een der magtigste zien.
Aroesche dorpen is Opdeze eilanden van Aroe, Key, enz.

Het heeft ook alleen een paarlbank mogen alleen de Bandaneezen, waar on-
onder zich, wel 1; dag van ’t zelve ge- der zy eigentlyk staan, en geen Amboi-
legen , waar na toe zy met jonken en neezen , dan alleen by verlof van haar
groote vaartuigen (hoedanige zy 'er we Edelheden , gelyk zy uitdrukkelyk den
70 of 8o hebben vaaren, waar mede zy 6 Maart 1691. beveelen, vaaren , by
ook alle anderen de vaart derwaarts be- welk schryven zy ’t geval van Jacob van
letten, of hen, zoo zy daar echter ko- Cordan, te dier tyd in Amboina woonen-

men, beoorlogen. de, uitzonderen. Ook verboden haar
Edel¬
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Edelheden by schryvens van den 14den
Maart 1681. aan die van Amboina, dat
geen Zuidooster slaaven daar, maar al-
leen in Banda, zouden mogen verkoft
worden.

Ook gaven zy den 22sten Februarii 1704.
aan die van Banda bevel, dat zy wel of

t gedrag der genen, die zy na deze Zuid
ooster eilanden zonden , zouden letten,
om, zoo veel ’t mogelyk was, voor te
komen, dat deze Inlanders geen ongelyk
mogt worden aangedaan.

Gelyk nu de Bandaneezen op dezc
eilanden vaaren , en jaarlyks volk van
wegen de E. Maatschappy derwaarts
zenden , alzoo komen deze Zuidooster-

lingen jaarlyks met hunne vaartuigen, en
waaren, tegen Seprember, of in ’t einde
van ’t Oostersaaisoen, in Banda, om te
handelen.

Deze waaren bestaan meest in slaaven,
sagoe, die Banda gansch niet, en echter
voor hunne slaaven hoognoodig heeft
toetombos (fraaje doozen van bladeren
en zeehoornkens , verfcheiden in eer
sluitende) paradys- en koningsvogel¬

zeker soort, vankens , katsjang ,
boontjes ) houtwerk tot het bouwen
van vaartuigen, enz. pinang, gedroogde
visch, oude klappus, groote batattas, en
meer andere cetbaare wortelen , en ook

wat ryst en padi , doch van weinig be-
lang, en andere geringe waaren van die
foort

keeren wy vanNa deze tusschenstap
Aroe weer na het eilandie Ketember, ten
Z. klein Key, daar wy het met de be-
schryving der voorige eilanden gelaaten
hadden.

Bewesten Ketember of wel Bewesten
dat rif (waar op het legt) 10mylen, legt
het eiland Mose rondom op een rif, dat
over al wel i myl breed is.

Dit eiland strekt zich meest N. ten O.

en Z. ten W., heeft maar een baaiken

zan de O kant, en is ontrent ; mylen

lang, en 4 mysen breed
Pas Bezuiden ’t zelve i myl legt een

klein cilandeken van 2 of 3 mylen in
’t rond , mede rondom op een rif, en

meest Z. en N. gestrekt.
Een myl Z. Oostelyker heeft men een

rif, dat 3 of 4 mylen lang, in ’t N. 3.
en in ’tZ. 2 mylen breed, en dat in 't N.
wat na binnen inbuigende is. Op ’t zelve

leggen vyfeilandekens, twee in ’t N. W.,
twee in ’t N. O. (en aan beide de zyden
ook zoo gestrekt) en een in ’t Z.

Beoosten dit rif ; mylen is het eiland

Tenember ’t geen rondom op een rif, wel
mylen breed , legt, dat in ’t N. W.

nog met een spitzen hoek uitschiet, aan
de N. kant aan weerzyden goede anker-

grond, en aan de N. O. kant digt aan
t eiland twee kleine eilandekens N. W.

gestrekt leggen heeft.
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Dit eiland doet zich meest N. O. en Z.

W. op, zynde zoo 6 mylen lang, en in
t Z. W. tot de helft toe 3, en in ’t Z.
maar 2, en ook 1 myl breed.

Een myl ten Z. W. van ’t zelve is nog
een groot rif, Z. O. en NW. zich wel
4, en O. en W. wel 3 mylen verre uit-
strekkende, op welkers Noorderdeel een
klein eiland, ’t schildpadseiland genaamt,
legt

Een myl Bezuiden Tenember ’s Z. W. Larat.
hoek legt het eiland Larat op een rif, dat
I myl verre (en in ’t Z. W. nog verder
rond loopt, strckkende zich ook tot aan
Timor Laoet ’s O. en W. zyde uit.

Dit Larat is ontrent 5 of6 mylen O.

W. lang, en Z. en N. ontrent zoo breed,
en van gedaante meest rond, uitgenomen
aan de Z. W. zyde.

Ool heeft men aan de N. zyde een
kleine baai, en op ’t zelve ontrent de W

hock een weinig Noorderlyker ’t dorp
Larat, en in’t N. O. byna ’t dorp Co-
cober leggen, behalven dat zich nog een
eilandje 2 mylen ten N. W. van ’t dorp
Larat, en een zeer klein eilandje, met
een rifje ’er om, i myl van de Z. hoek
opdoet.

Anderhalf myl ten Z. W. de Z. W. Timor
hoek van ’t eiland Larat vertoont zichhet Laoet
eiland Timor Laoet met een smallenN
O hock, die wel 6 of 7 mylen lang, en
in ’t N. O. pas i myl breed , doch na
tZ. W. veel breeder is.

Deze hock vertoont zich aan de O-
kant tusschen een rif, dat van ’t eiland
Larat langs de O. kant van Timor Laoet

digt aan de wal wel 6 mylen Z. aan voort-
guat, en dan weer wel ; mylen na ’t O.
daar aan ’t einde een klein eilandie 1 myl

buiren de wal is) draait, en dan al ver-

der 2o mylen verre van ’t O. allenskens
na ’t Z. W. tot aan de Z. O. hoek van
dit eiland loopt, daar zich ’t rif wel 2 of
3 mylen in 't rond verbreed , gelyk ook
de wal wat uitloopt, en daar zich ook
drie kleine eilandekens, en 3 of 4 mylen
Noorderlyker zich nog drie andere, beide
in een driesprong, vertoonen

Aan de W. kant van dien N. O. hoek
van Timor Laoet ziet men 2of 3 mylen
van de wal dat zelve rif ook van ’t eiland
Larat , doch van des zelfs N. kant af

buiten een eilandie, in ’t N. W.  myl
van ’t dorp Larat gelegen omloopen,
tgeen zoo tot tegen deN. W. kant van
dien hoek van Timor Laoet wel 5 of 6
mylen ver, doch aan ’t einde in ’t Z. W

W.met een spitzen hoek (die na ’t N.
wel 2 mylen verre uitsteekt) loopt, bin-
nen of op welk rif drie eilanden N. O.
Imyl van een, langs de N. W. zyde van
dezen hoek, en dus wel 3 of  mylen
verre gestrekt leggen.

Dit eiland Timor Laoet is buiten dezen
N.F2
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N. O. hock (die aan ’t zelve als de ge¬ een klcin eilandie in ’t Z. W., en na ’t N.
daante van een harp geeft, en ontrent 7 O. een grooter, pas i myl van een, en
mylen lang is) 1 mylen aan de N. kant Papenberg genaamt, ziet, gelyk men ’er
(te weten buiten of Bezuiden dezen hoel ook zoo twee N. O. en Z. W. gestrekt,
en zoo nog al wat verder een stuk weegs aan de Z. O. kant van die sluif, en nog
henen, breed, versmallende allenskens tot een in ’t O., 1 myl'er af, verneemt; ten
aan ’t einde van ’t eiland in 't Z. ten O. O van welk laatste 2 mylen, men nog
tot op 2 of3 mylen ; en de lengte van twee kleine eilandekens yder op een kleine
dit enland van de N. hock af is, 21, 22 droogte in 't rond, meest N. ten W en
en 23 mylen, te weten de N. hoek 'er Z. ten O. van een gestrekt leggende
niet by gerekent ; want anders is ’t eilanc heeft; buiten welk N. Westelyk ellandie
in zyn geheel wel 28 of 29 mylen lang. mylen N. Oostelyker men weer twee

De voornoemde N. O. hoek loopt kleine eilandjes O. en W. een halve myl
aan de N. W. kant eerst 6 mylen verre, van een op een rif, dat t myl rond gaat,
en dan nog wel 2 of 3 mylen Z. aan leggen ziet
maakende daar een fraaje baai , die wel Ten W. van de zelve 2 mylen legt nog
3of a mylen wyd is, en waar by  my- Name-een klein eilandje op zoo een rifje, en nog

gangenlen ten N. W. van de wal een rif van : 1; myl Westelyker nog een eilandje,
Teng.of 4 mylen rond, en spits na ’t N. W. Nammegang genaamt, ’t geen 1 myl ten

uitloopende, legt, waar op zich in ’t O- Z. W. een rond klein rifje, en i myl ten
ook een eilandje vertoont, ook maalet dan N. O. van ’t zelve het eilandie Teng op
de W. kant van die baai een scherpen N een rifje , dat rondom ontrent 1 myl
hoek, die verder tot het einde toe gelyk loopt, leggen heeft, zynde van dat ei-
henen loopt. landie, dat ten Z. van ’t eiland Mose legt,

Op dit eiland zyn 3 of a dorpen be¬ ontrent 4 mylen gelegen.
kent, een byna in ’t midden 2 of 3 mylen Negen mylen Bewesten ’t eiland Cera
van dien N. hoek, Joble Joelo ; een 3 legt het eilandie Masside, dat 2 mylen N. Masside.
mylen Z. Oostelyker, en Watilosi; een O gestrekt, en ontrent  mylen in ’t ronc

Babber.3 mylen Zuidelyker, en Elusey; en een is, op een rif rondom legt; en 2 myler
7OfS mylen Z. Westelyker, en Areloe- Westelyker ontmoet men ’t eiland Bab-
soe genaamt. ber, dat ontrent 9 of romylen in ’t rond

En van dien N. hoek van deze baai is, en een baai aan de Z. W. kant, en
loopt weer een rif van 4 of s mylen verre ’t dorp Welang, op de Z. W. zyde van
tot aande N. O. hoek van het eiland Cera, die baai heeft.

dat 2 of 3 mylen ten Z. W. van dien Al zedert ’t jaar 1671. den 24sen De-
hoek legt. cember heeft men belast hier een korpo-

Dit Cera is byna vierkant 3 mylen7 raal, schoolmeester, en 4 of s soldaaten
lang en breed, zynde in ’t W. N. en Z. te leggen, om andere, en voor al de roo-
hier en daar wat ingebogen. versche vreemdelingen, hier van daan te

Vlak Benoorden de N.W. hoek van houden
Cera 2 mylen N. aan legt het klein ci- Bewesten Babber i myl legt nog een
landie Sikevoe op een rif, dat rondom eiland van 3 of a mylen in 't rond, meest
’t zelve wel i myl breed gaar; Bewesten Z. en N. gestrekt, en van welkers N.
’t welke een rif wel van 10of 12 myler W. hock een rif 2 mylen buiten de wal
in ’t vierkant legt. Gelyk men ten N tot des zelfs Z. W. hoek loopt
O. van ’t zelve 1 of 2 mylen drie zeer Benoorden Babbers N. hoek 2 mylen

Doetoekleine droogten, in een driesprong N. W. legt het eilandje Doetoe, dat pas 1 myl
aan, en een eilandje na de Z. O. kant, in ’t rond, en met een rif, dat wel 1 of
leggen heeft. 2mylen in ’t rond loopt, aan zynZ. kant

Wat N. Oostelyker, dan dit Noord- bezet is.
oostelykst rifje, legt 'er nog een zoo met Een groote myl Bewesten Doetoe, wel kebet
een eilandje, en W. ten N. van ’t zelve zoo Noordelyk, legt ’t cilandje Kebet,
6mylen, leggen op een rif, dat wel5 of en i groote imyl Bewesten ’t zelye heeft ljat.
6 mylen in ’t rond is, twee eilanden, waar men ’t eilandje ljat.
van ’t grootste in ’t W. gelegen, Woere- Deze laatste eilandekens, by Babber
natta, daar men Benoorden ankeren kan, gelegen , leggen van Banda meest Z.
en ’t kleinste , in ’t O gelegen, Boeto ten O.

genaamt is. Gelyk nu ljat  mylen Benoorden Bab-
CeecertenO. ten N. van Boeto 23 myl legt 't ci- bers W. hock legt, alzoo legt het eiland

landie Mese Kawoeter mede op een rif Ceroewa 16 mylen N. ten W. van ljat;
dat wel I myl rond gaat, ten O. van doch eer men daar by komt, heeft men
’t welk I myl weer een rif wel van 5 of 9mylen ten N. W. van ljat een rif, dat
6mylen in 't rond, en dat aan de Z. W. N. O. en Z. W. 3 mylen verre zich uit-
kant, wel 2 mylen als ingekeept en met strekt, zynde 2 mylen meest breed, doch
een sluif is, ten N. W. van ’t welke men in ’tZ. W. fmaller.

Wat
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ditWat nu ’t eiland Ceroewa betreft,

legt op een rif, dat zich rondom het zelve
Hetwel 1 myl buiten de wal strekt.

eiland is byna rond,  mylen breed, en

ontrent ook zoo lang ; doch O. en W.
nog wel het langst. Aan de N. kant van
’t rif kan men ook ankeren, en ten W.
van Ceroewa is nog een klein eilandje of
twee

Zestien of 18 mylen N. ten O van Ce¬
roewa legt het Vogels-eiland, dat pas 3
mylen in ’t rond , en mede op een smal
rif gelegen is. Het zelve legt Z. Z. O.
van ’t Hoog Land van Banda, of van
Lonthoir, 18 mylen, zoo dat Ceroewa

ontrent 36, en Babber, dat 19mylen van

Ceroewa is, ss mylen van Banda legt.
Twaalf of 13 mylen ten N. W. van

Babber, en 3 mylen W. ten Z. dat rif,
dat tusschen Ijat en Ceroewa legt, heeft
men het eiland Nila , daar veel swave

valt. Het is byna rond, en Z. en N. 4
mylen lang, en O. en W. 3 myl breed,
hebbende in ’t W een rif, dat  mylen
breed is, en wel 3 mylen verre N. W

aan loopt. Ten W. van dit rif 1: myl
legt nog een klein ritje, en een halve my
Westelyker een rif, dat wel 4 mylen lang,
en 2. myl breed , en meest O. en W
gestrekt is

Met dit Nila beginnen de Z. Wester
eilanden, waar van het eilandie Teuw
dat 5 of 6 mylen tenZ. W. van Nila of
een rifje legt, het eerste is, beslaande in
’t rond ontrent 4 mylen, en hebben een
baaiken na de N. W. kant.

Vlak Bezuiden Teuw 13 mylen, wel
zoo Westelyk, legt het eiland Cerematten.

Dit is in ’t N. 5, in ’tZ. 3 mylen lang,
en O. en W. meest  mylen breed; heb-
bende in ’t W. een klein eilandeken voor

een vlakke baai leggen. Bewesten des
zelfs N. W. hoek een halve myl is een
klein eilandje, en Bewesten ’t zelve 1
myl nog een zoo, met twee kleiner in

’t midden , en ten Z. van de zelve nog
twee zeer kleine 1 myl 'er af tegen een

groot rif, dat i myl Bewesten Ceremat-
ten legt, en dat vol katskoppen is. Het
strekt zich als in een driehoek wel 7 of

8 mylen Z. O. en N. W., en wel ; my-
len Z. en N. uit , hebbende drie kleine
eilanden van 1 myl in ’t rond van de N

W. hoek, I myl van een Q. aan gestrekt

leggen, van welke het Oostelykste wel
’t grootste, en Nisfemasse genaamt is; ge-
lyk ook Bezuiden ’t zelve 1: myl nog
een kleimer, en 1 myl Zuidelyker nog
een ander legt , dat ontrent 3 mylen in
zyn omtrek is.

Vyf mylen N. ten O. van Nifemasse

legt een klein eilandie van 1 myl in ’t rond
en 4 mylen N. Westelyker ’t eilandie
Korsewelan, dat maar  mylen in ’t rond

is, op een smal rif, gelyk dat nog een
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kleiner eilandie 13 myl ten N. W. van
zich op zulk een smal rif leggen heeft.

Twee mylen Bezuiden Korsewelan legt
het eiland Damme op een rif, dat rond-
om ’t zelve wel i myl verre loopt

Het is ontrent 5 of6 mylen Z. en N.
lang, en doorgaans 2: myl breed, uitge
nomen dat het byna in ’t N. met een
breeden hoek, die ’t land daar wel 5 my-
len breed maakt, uitloopt, hoewel die

streek in ’t midden maar t myl, en in
't O. tusschen ’t Z. en N. maar 2 mylen
breed is. Aan de N. kant is een kleine
goede ankerbaai , Wilhelmus-baai ge-
naamt ; maar aan de O. kant, wat na
't Z. toe, is een grooter baai, die wel 3
of a mylen in ’t rond is, die de baai van

Koelewatte genaamt word; en in ’t W.
4 mylen van dit eiland doen zich twee
kleine eilandjes op een rifje op, waar van
't Z. Oostelykste het klemste, en ’t N.
Oostelyksie het grooste is

Dit eiland legt 56 mylen ruim van Ban-

da, en heeft een swaaren Vuurberg.
Wy hebben al voor veele jaaren op het

zelve gevaaren , en in ’t jaar 1646. een
vesting daar op gebouwt.

Wanneer de onzen te dier tyd daar qua-
men , verklaarden de strandvolken hier

zich onze vrienden , doch de berglieden
onze vyanden te zyn, het welk toen de

onzen al wat volk gekost heeft; maar na

dat zy het bosch een kanonschoot verre

omgekapt, en opgeruimt hadden, ging
het vry beter, en men kreeg de vesting
Wilhelmusburg, anders ook Nassau ge-
naamt, met 'er haast klaar.

De ongezondheid dezes eilands bleek
daar aan, dat 'er in die 7 weken, die zy
aun ’t bouwen der vesting bezig waren,
wel 127 stieirven , ’t welk ten grooten

deelen van ’t brak water, dat zy drinken

moesten, quam : want schoon ’er land-
waart in wel goed water was, kon men,

wegens den stroopenden vyand 300 of
4o sterk zynde, daar niet zeker by ko¬

men

Na ’t voltooijen der vesting bragt men
er &8 yzere stukken op, en men plaatste
daar een koopman, en een lieutenant met
70 soldaaten, met behoorlyke voorraad
voor een jaar, waar op de vloot in Julii
weer na Banda vertrok.

De reden, waarom de onzen herwaarts
quamen, en een vesting daar gelegt had-
den, was voornamelyk, om dat men zeer
veel van Nootenmusschaatboomen, daar
vallende, geroepen had.

Ook voeren de Maleyers, Macassaaren

en Javaanen sterk, zoo hier, als op de
andere Z. Wester en Z. Ooster eilanden,

zoo zy voorgaven, om ’er goud en massoy
te haalen, maar buiten twyffel is 't hen
voornamentlyk om de Nooten, die daar
vielen, of door de Nooteneeters daar ver-

plant,

Damme.
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Aroe, enz. dreigden, te overvallen, dochplant, of door Lorrendraajers 'er gebragt
haar Edellieden gaven aan die van Bandaworden, te doen geweest.
last, om hen te ondersteunen.Om nu deze, en andere vreemdelingen,

Negen of 10 mylen Benoorden de N.hier van daan te houden, en om de Noo-
O. hock van Leti legt een klein eiland,tenboomen, uit te roejen, had men goed-
dat pas 2 of ; mylen in ’t rond is  vangevonden deze vesting 'er te leggen.
t welke het eiland Teralta pas  mylenIn’t jaar 1664. zogten de Engelschen
Westelyker legt, tusschen welkers Z. O.door een van onze gewezene dienaars.
hoek, en dit eiland, zich nog een kleinVincent Vette genaamt, dit eiland in bezit
eilandje opdoet, gelyk 'er ten Z. vante nemen; doch men zond ’er uit Banda
Teralta 1 myl nog een van 1; myl involk na toe, ’t geen hen dat belette, en
t rond is.men bragt dezen Vette van daar na Ban-
Dit Teralta is ook meest vierkant O.da, en verder na Batavia, om daar zyn

en W. 4; myl (hoewel na ’t N. wel :proces op te maaken, alwaar hy ons ook
mylen) lang, en 3 of  mylen brecd.kennis gaf, dat prins Calamatta, broeder
Ontrent de Z. W. hock legt het dorpdes konings van Ternate, toen op Ma-
Roman , en een half myl Bewesten ditkassar woonende, na Engeland geschre
eiland, af en aan dit dorp, een klein ei-ven had , om die natie tot zekeren aan-
land, dat 1; myl in ’t rond is.slag op Ceram aan te zetten, weshalven

Vyftien mylen Benoorden de N. O.voortaan wat naauwer op hem stont ge-
hoek van Teralta (wel zoo Oostelyk legtlet te worden.
het brandend eiland meteen rifje in ’t N.,De quaadaardige lugt hier is echter
zynde ’t eiland, en ’t rif, yder ontrent 1oorzaak geweest, dat men naderhand ons
myl in ’t rond.volk, alzoo dat hier al te sterk stierf, var

Zestien of 17 mylen Benoorden ’t Bran-it pran-daar geligt heeft ; hoewel ’er nog wel
dend eiland ( wel zoo Oostelyk) legt een dendopgevaaren word.
smal rif, het Zuidelyk rif genaamt, dat eland.Vyf of 36 mylen Benoorden Damme,
zich wel 2 of ; mylen Z. en N. strekt.en 22 of 23 mylen Z. W. van Banda, leg-

Twee mylen ten N. O. van ’t zelvegen de twee schildpadseilanden O. en W
heeft men weer een rif, dat wel 4 myleneen halve myl van malkanderen.
N. W. aan strekt, en ’tgeen wel 2 my-Twee mylen Bewesten het groot rif,
len breed is, waar op zeven kleine cilan-dat Bewesten Cerematten legt, doet zich
dekens N. W. en Z. O gestrekt, en digt’t eiland Lokker, dat 6 mylen G. en W
by een leggen , voerende den naam vanNoessalang, en 2 of 3 mylen breed is, en 12

PinlosNoessa Pinhos; en 2of ; mylen N. Ooste-myl Westelyker ’t eiland Moa op.
lyker leggen ’er nog drie in een driesprongDit is wel 8 mylen O. en W. lang,
digt by een, zynde de drie Oostelykeen3 of 4 mylen breed, leggende in 't O-
Nocssa Pinhos genaamtmet een dikken hock wat na ’t N. op-

Deze laatste leggen ontrent 16 mylenen in ’t W. met een rond klein hoekje in
rnim N. O. van de Schilpads eilanden,’t midden uit. Het legt rondom op een
waer mede wy dan alle de Z. O. en Z.smal rif, hoedanig ook ’t eiland Leti 2
Wester eilanden (zoo als die gemeenelykof 3 mylen Wesselyker zich vertoont
genomen worden) meenen aangewezendat4 of smylen lang, 2; mylbreed, en

7of8 mylen in 't rond is. te hebben

Hier vallen veel verkens, en schapen, Doch haar Edelheden hebben deze vaart

die na Banda, en ook wel na Amboina ge niet alleen tot Kisser en Etter, maar al

bragt worden ; doch men heeft moeite zedert ’t jaar 1683. ook tot de kust van

om ze op te brengen, en in ’t eerste aan Balawan of Balaboa, aan de O. en N.

’t gemeen voedzel daar te gewennen. kust van groot Timor, en Westelyker,
Dit eiland is zeer bergagtig, en de niet verder, dan tot Ade of Mantoetoe,

ingezetenen, die ik gezien en gesproken bepaalt. Op wat brcedte nu alle deze

heb, schynen van geen quaaden imborst Eilanden leggen, kan men in deze kaart
te zyn. net zien.

Zeven of 8 mylen ten N. W van Let Zedert veele jaaren hebben de Banda-
legt ’t eiland Kisser (dat ook wel Fetter ge- neezen niet alleen op deze eilanden, maar

ook op Nova Guinea, als mede op denaamt wort) ’t geen ontrent8 of 9 mylen
in ’t rond, en op een smal rif gelegen is Papoesche eilanden, en tot aan het Zuid-

land, of een gedeelte van dien, gevaaren.hebbende in ’t N. een flaauwe bogt.
Dit Nova Guinea is een zeer grootAgt groote mylen N. Westelyker legt

land in zich zelven, en eigentlyk al medehet eiland Etter, dat meest vierkant O.

een gedeelte van het Zuidland , zoo alsen W. 4 mylen lang, en 3: myl breed
het zich agter Gilolo, en niet verre vanis. De Hoofdnegry , daar den koning
’t zelve, ombuigt, zynde van de Aroeschevan dat eiland woont , is Amagilli ge-
eilanden 18 of zo mylen na ’t Z., en 83naamt , die in ’t jaar 1671. in groote
of 84 mylen van Banda gelegen.vrecze voor de Portugeezen van Timor

Menwas, die hen, en ook die van Kisser,

Nova

Guinca.

Teralta.
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Men zegt dat het wel zoo mylen verre
bevaaren zou zyn; maar wy moeten zeg.
gen, dat men van die Landen, als ook
van die der Papoas, en van 't Zuidland,
nog weinig kennis heeft, en dierhalven
met weinig zekerheid daar van spreken
kan.

De Papoasche eilanden leggen ’er niet
verre van daan. Het eiland Messowal

of eigentlyk Waygama, legt ontrent 17
of 18 mylen van Nova Guinea, en ’t ei-
land Salawatti maar t myl 'er af; en dit
laatste legt ook zeer digt by ’t eiland
Sergile , dat het Noordelykste deel van
Nora Guinea is, en met een lange snuit
Beoosten Gilolo en de Papoesche eilan-
den eindigt

Op dit land vaaren de Keffingers, Ce¬
ramlauwers , en Bandaneezen meest om
slaaven, en om de Massoy, zynde den
bast van een specerygeurige boom, als
mede om paradysvogels van verscheide
soorten, en koningsvogelkens, behalven
dat 'er ook nu en dan al vry groote paer-
len vallen. Ook is 'er zeer goede Ambre
de gris ontdekt , waar van men al zeer
groote stukken gezien heeft

In ’t jaar 1636. den z6steu Maart quamen
twee jagten, Amsterdam en Wezel, uit
Amboina, met last aan den Heer Land-

voogt Acoley, in Banda, om aan den be¬
velhebber Gerard Thomasz Pool, hooft

dezer schepen, zoodanig bericht wegens
het Zuidland te geven, als hy, om een
togt voor de E. Maatschappy derwaarts
te doen, van nooden had.

Na dat men hem daar van de vereischte

opening gegeven, en van noodige voor-
raad voorzien had, vertrok hy den 1yden
April met deze bodems.

Den zosten Junii quamen die jagten weer
hier , en gaven te kennen , dat zy der
184en April ontrent op 4: graaden by den
vlakken hock gekomen zynde, daar eenig
volk aan land hadden gezet, om ’t alleen
van naby te beschouwen.

genegen doorDe bevelhebber Pool ,
zyn eigen oogen te zien, ging met zyn
boekhouder, Andries Schiller, een Neu-
renberger, zelfs mede ; doch zy waren
zoo ras niet te land gekomen, of vonden
zich van een groote troep wilde Zuid
landers, die zich eerst vriendelyk aanstel
den , doch hen naderhand vyandig aan-
tasteden, zoodanig omcingelt en bezet
dat het hen niet mogelyk was dezen dans
te ontspringen. De bevelhebber Pool,
dit klaarder, dan hem lief was, ziende;
meinde het nog te ontloopen ; doch hy
wiert een van de eerste aangetast, en met

een hazagaai zoodanig getroffen, dat hy
vooroverstortre. Terwyl hy nederviel,
en zyn boekhouder zich nog dapper
weerde, riep hy hem toe, dat by het maar

zou zien te ontloopen, alzoo er anders,

N 47D A.

om dat de troep hoe langs hoe meer aan-
geen afkomen aan was Hygroeide ,

dede dit; maar wiert ook onder de voet
gestooten.

De Zuidlanders, nu ziende , dat zy
t stuk meester waren , rukten de zabel
van Pool uit, en kapten deze twee man-
nen in stukken, die zy in ’t bosch brag-
ten, zonder dat men verder weet, wat
zy daar mede gedaan hebben, of hoe
’t verder met nog twee matroozen , die
men miste, gegaan is

Alleen wisten zy te zeggen, dat deze

Zuidlanders zeer swart van huid , byna
als de Kaffers van Angola, doch lang en
swart van hoofdhair, en veel langer en
kloeker van statuur, dan eenig Europeër,
en,uitgenomen hunne schamelheid, gansch

naakt waren. Dat ook een van hen,
schynende een overste te zyn, een ruw
vel van eenig wild dier om den hals ge-
slagen had , en dat zy ten deele met
hazagaajen, en werppylen, met scherpe
yzere punten, ten deele met pyl en boog
gewapent waren.

Om nu van dit onbekent Zuidland,
Nova Guinea, en de verdere landen daar
ontrent eenige nader kennis te krygen,
oordeelen wy best eenige ontdekkingen,
hier van tyd tot tyd zoo door den be¬
velhebber Abel Tasman, in ’t jaar 1642.
als door de chaloep Walingen, in ’t jaar
1663. , en door den opperkoopman Joan-
nes Keyts, in ’t jaar 1678. gedaan, met
een letter aan te haalen , om nu niet

te spreken van de togten van den Rid-

der Francois Draake , Thomas Candisch.
Olivier van Noord, Spilberzen, en meer
anderen, die mede daar, of daar ontrent
geweest, en dat land eerst ontdekt heb-
ben, alzoo men dat in hunne reizen zelf
lezen kan.

Wat den togt van Abel Tasman belangt, ape
hy ging in ’t jaar 1642. den 144e. Augusti Tasmans

en togt navan Batavia met ’t schip Heemskerk,
't Zuid-eersde fluit de Zeehaan ’t zeil , en liep
land in

na ’t eiland Mauritius, waar van 't Zuider ’t jaar

einde op zo graad zo min Zuider breedte. 1642.

en 78 graaden ay min lengte gelegen is,
bevindende , dat dit 5o mylen Oostely-
ker, dan hunne gissing, lag, ’t welk 3
graaden en 33 min. in de lengte bedraagt.

Den gsten October ging hy Zuiden aan
tot 40 of 4i graaden, alwaar hy de N.
Westerende miswyzing 23, 24 en 25

graaden tot den 22sten October bevond te

zyn.
Van daar liep hy O. en wat Zuidely-

ker tot den 29sten op de Z. breedte van
45 graaden ay min., en de lengte van
89 graaden 44 min., en bevond de N.
Westering miswyszing hier 26 graaden
en 4s min.

Den 6den dito had hy een storm met
hagel en sneeuw, met groote koude ge-

had,
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Henriks baai noemden, ten anker quamen.had, op de gegiste breedte van 49 graa-
Wy vertoonen die, nevens eenige andereden en 4 min., en op de lengte van 114
eilanden ’er ontrent , zeer net in prentgraaden 56 min.; en dit weder van sneeuw
by No. 2. B. No. S. C. No. 4. D.en hagel duurde den 17den nog

Den 2den December ’s morgens vroegDen Ssten November had hy op 49 graa-
zonden zy den stuurman Francois Jacobszden en 4 min., en op de lengte van 114
met de chaloep, en daar in 4 musquet-graaden en 56 min., 26 graaden N. W.
tiers, en 6 roejers, yder met een pick enmiswyzing, met zeer mottig en buyig
zydgeweer voorzien, nevens het praau-weder, en holle deiningen uit den Z. W.

ken van de Zeehaan , en hunne onder-en Z. , zoo dat op geen 3 streken land
stuurlieden, nevens 6 musquettiers, naarhier ontrent konden vermoeden te zyn.
een inwyk of baai, welke N. W. styf 1Den zzsten dito stonden hunne kompas¬
groote myl van hen lag , om te zien.zen op geen 8 streken stil , zoo dat zy
wat zy daar tot hun voordeel van verschhier gisten op eenige zeilsteenagtige my-
water, verversching , timmerhout, ofnen of gronden te zyn. Hy was nu op
yet diergelyks, zouden mogen vinden.42 graaden en 58 min., en vernam swaare

Deze vaartuigen quamen ontrent 3 uu-deiningen uit den Z. W. zoo dat geen
ren voor den avond weder aan boord, enland om de Z. te gemoet zag.
bragten verscheide soorten van groente,Den z4sten dito , op de Z. breedte van

Van die zy daar in overvloed gezien hadden,42 graaden en 25 min., en op de lengte
Diemens in gedaante niet veel van zekere groente,van 163 graaden en 50 min. zynde, zag
Land. die men aan de kaap de Goede Hoopehy land O. ten N. 10mylen van zich,

vind, verschillende, en die zeer bequaamwelk hy Antoni van Diemens land noemde :
tot warmoes was. Ook vonden zy nog’t geen wy in prent, No. 1. A., zoo als
een andere, die brak, lang, en byna als’t zich opdoet op i myl verte vertoonen.
pieterzelie de Mar was.Ontrent het zelve hadden zy veel storm

Het verder bericht van den Piloot Ma-en onweder , liepen toen verder Z. ten
or, en de andere stuurlieden, was, datO. aan , langs de kust tot 44 graaden,
zy ruim 1 myl zekeren hoek omgeroeitalwaar ’t land Oostelyk en voorts N. O.
waren, alwaar zy hoog doch effen land,en N. loopt, en daar zy op 43 graaden

Frederik met groente, zoo als de natuur dit gaf,10 min., en op de lengte van 167 graa-
Hendriks zeer vrugtbaar, en niet min van timjner-den 55 min. in een baar, die zy FrederikBaai. hout
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hout in menigte voorzien, mitsgaders
een afsoopende waterplaets, veel ledige
valeijen ook wel goed water, maar zeer
moejelyk om te haalen , en waar van
weinig te bekomen was, alzoo ’t uit een
bak geschept moest worden, gevonden
hadden

Zy hadden hier ook wel geen menschen
gezien; maar egter eenig geluid van men-
schen, en ook eenig gespeel, byna als van
een tromp, of kleine gong, niet verrt
van hen gehoort

Ook haddden zy twee boomen, die 2
of 2; vadem dik, en wel 60 of 6; voeten
hoog waren , gezien, in welke met eenige
steenen de bast hier en daar afgeschild,
en als een trap gemaakt was, om ’er op
te konnen klimmen ; doch de trappen
stonden wel 5 voeten van malkanderen,
zoo dat zy gisten, dat hier aan menschen
van een ongemeene lengte moesten bezig
geweest zyn. Ook schenen de trappen
aan den eenen boom nog versch gemaakt,
ja zelfs nog groen te wezen, zoo dat daar
nog onlangs, en zelf voor 3 of a dagen,
menschen moesten geweest zyn.

Zy hadden ook het spoor van eenig wild
gedierte, gelykende wel de klaauwen van
een tyger of iet diergelyks, veriiomen,
enbragten ook eenigen drek van viervoe¬
tig gedierte aan boord

Op de grond zagen zy mede eenige,
hoewel zeer weiniggomme van die
boomen, byna als gommelak , leggen.
Om den hoek van deze baai hadden zy het
hoogste water 13 of 14 voeten, en de
cbbe en vloed hier ontrent maar , voe-
ten en veel meeuwen daar bevonden,

als mede veel wilde enden en ganzen
gezien. Het geboomte, dat zy hier za-
gen, stont wat ydel, zynde ook met een
dikke boschagie van kreupelbosch belem-
mert. Landwaart in hadden zy wel
’t gerugt van ’t voorig gevogelte gehoort :
doch niet gezien; maarveel boomen ver-
nomen, die door vuur te stoken schenen
verbrand te zyn.

Nu en dan zagen zy hier ook in ’t W
ten N. rook opgaan, en een bewys, dat en
menschen van een ongemeene lengte wa-
ren , dat men ook klaar van boord ge-
zien had. Ook zagen zy langs die kust
veel rooks

Abel Tasman liet hier den 3den een paa
opregten , waar op hy ’t merk der E
Maatschappy, en een princenvlag stelde
bevindende hier ; graaden N. Oostering.
Om dit te verrigten nam hy na de Z. O
kant van deze baai met zich den Piloot
Majoor Francois Jacobsz, schipper Gerrit
Janszoon , Isaac Gilsemans , koopman
van de zeehaan , den onderkoopman
Abraham Coomans, en den oppertimmer
man Pieter Jacobsz; doch alzoo zy dooi
de swaare branding en wind niet aan kon¬

III. Deel.

N 49D A.

den komen , wiert dit alleen door den
timmerman, die na land swom, verrigt,
en die paal by 4 hooge boomen gezet;
als by N. 3 C. te zien is

Hy vertrok den gden December van
van Diemens land O. aan, met voorne-

men om die streek van de lengte van 169
tot die van 195 graaden, om de eilanden
van Salomon te vinden , te vervolgen;
doch hy kon het niet langer langs de
wal , alzoo de wind tegen was, hou¬

den.

Den gden dito had hy op de 42 graaden
37 minuten Z. breedte, en 167 graaden
29 min. lengte , 5 graaden N. O. mis-
wyzing, vernemende eenige dagen daar
na nog zeer holle deininge uit den Z.
W., zoo dat in ’tZ. ofZ. W. geen land

te vermoeden was
Den r3den dito zag hy in 't Z. O. 15

mylen van zig, op aa graaden en 10min. ,
op de lengte van 188 graaden en 28 min.
zeer hoog en bergagtig land, ’t geen nu

Novain de kaarten Zeelandia Nova genaamt
Zeelan-

word, alwaar hy bevont de N. O. mis- dia.
wyzing van 7 graaden en 30min.; doch
dit land noemde Tasman het Staaten-land
na de Heeren Staaten) en oordeelde,
dat het zelve land ,’t geen zich zeer
schoon opdede, de vaste kust van 't Zuid-
land was. Ook gafhy aan dezen doortogt
den naam van Abel Tasmans doortogt, al-
zoo die eerst door hem ontdekt was.

Een afbeelding van dit land zien wy
No. f. E.

Langs dit land liep hy N. O. aan, en
ankerde in een baar op 40 graaden , en
romin., en op de lengte van 191 graa-
den 41 min., met een N. O. miswy-
zing van 9graaden op den 17den en 184en
December.

Hier zag hy, in een groote opene baai,
wel 3 of a mylen wyd , Beoosten een
malle zandpunt, en nog wel r myl van
zekeren hoek, op de hoogte van 40 graa-

Men
den 49 min., en op de lengte van 19 schen ge-
graaden 4r min., menschen, die grof van zien.
stem, en dik en swaar van gebeente wa-
ren; doch zy quamen tot op geen gote-
lingschoot na aan boord. Ook bliezen
zy dikwils op een speeltuig, dat wel na
een trompet geleek, waar tegen die van
de zeehaan mede een matroos voor
trompetter uitgevaaren, lieten blaazen.

Zy waren van verwe tusschen ’t bruin
en geel, swart en swaar van hair, dat op
de kruin op zyn Japans op- en vastge
bonden was, en hadden een groote dikke

witte veder daar op staan. Hunne klec-
deren waren, zommige als van matten
andere als van kattoen; doch ’t bovenlyf
was naakt.

Men zeinde, of wuifde eenige maalen
tegen hen , om hen aan boord te doen
komen, toonende hen wit lywaat, en

cesigen
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eenige messen, doch konden hen daar toe zyn quartiermeester met een praauwtje
niet bewegen, gelyk zy ook eindelyk en 6 scheppers na boord zond, om de
weer wegschepten. onderstuurlieden te waarschouwen, van,

Daar op quamen de overheden van de zoo dit volk aan boord komen wilde,
zeehaan, op Tasmans ontbod, aan boord, er niet te veel te laaten overkomen, en
als wanneer men bessoot aan de wal, zoo om verder wel op hun hoede te zyn
na als ’t mogelyk was, te loopen, alzoo Zoo als nu ’t praauwtje van de zeehaan
daar goede ankergrond was, en dit volk, na boord schepte, riepen en wuifden zy
zoo ’t scheen , genegen was om vriend- met hunne panggajen, en van de praauw
schap te maaken. mede, die het naaste by een van de sche-

Pas na dit genomen besluit, zagen zy pen was, tegen de anderen, die agter de
nog 7 vaartuigen van land komen, waar zeehaan lagen, zonder dat ons volk egter
van ’t eene (voor hoog en scherp opgaan- hunne meining kon begrypen.
de, en met 17koppen bemand) agter den Wanneer nu ’t praauken wat van boord
zeehaan omschepte, en ’t tweede (met stak, begonnen zy, die voor ons tusschen
13 kloeke koppen bezet) geen halve werp beide de schepen lagen, zoo driftig daar
van Tasmans voorschip quam, welke beide op aan te scheppen, dat zy ontrent half
malkanderen in een voor hen onverstaan- wegen , wel zoo na Abel Tasmans schip,
bre taal (met de vocabulaar hen mede- dit praauwtje van de zeehaan met hunne
gegeven niet overeenkomende, alzoo die steven op de zyde aandeeden, zoo dat het
van de taal der eilanders op Salomons ei- zelve geweldig overswalpte, waar op de
landen was ) ettelyke maalen toeriepen. voorste in de praauw dezer schelmen den

Daar op wuifden zy hen weer met wit quartiermeester, Cornelis Joppen, met een
lywaat, enz. toe, om hen aan boord te lange stompe piek zoo fel verscheide maa¬
noodigen, doch zy bleven egter stil leg- len in den nek stiet, dat hy over boord
gen; waar op de schipper van de zeehaan vallen moest, gelyk daar op de andere van

zyne

comn
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zyne malkers met korte dikke houten Zoo als zy nu van daar zeilden, quamen
( by ons in ’t eerst voor swaare stompe nog 22 vaartuigen van land op hen aan,

parangs aangezien) en met hunne pang- waar op zy eenige reizen , doch te ver-
gajen mede aanvielen, en ’t praauken geefs, schoten; doch die van de zeehaan
overweldigden , in welken aanval drie troffen ’er een, met een wit vaantje in de
mannen van ’t volk van de zechaan dood hand, dat hy ter neerstorte, waar op zy
bleven, en een vierde doodelyk gequetst alle geswind na land keerden , van de
was. welke ’er 2 zeilen van fatsoen als van een

De quartiermeester, en z andere swom- Tinggang hadden. Zy waren daar op 40
men na ons (te weten Abel Tosmans) boord, graaden 5o min. ten anker geweest
en wy zonden hen onze chaloep tegen, Hier van daan ging hy weer O. N. O.
daar zy nog levendig inquamen, en daar aan, daar hy rondom ook land vond, dat
op lieten die moordenaars het praauken, zeer goed en vrugtbaar, doch veel onweer,
tot een groot geluk voor ons, dryven. en W winden onderworpen, scheen, zoo

Zy hadden een van de dooden in hun dat hy veel moeite had, om van daar te
praauw gehaalt, en de andere verdron- geraken
ken , weshalven wy sterk met musquer- Den zosten dito ging hy weer N.,en

ten en geschut op hen, doch zonder te wel zoo Westelyk, aan, komende den
treffen, schoten. 4den Januarii 1643. op de Z. breedte van

Ondertusschen ging Ide Tyerksz Holman, 34 graaden 35 min. , en op de lengte
Tasmans schipper, met een welgemandt van 191 graaden 9 min., alwaar zy by
en gewaapende chaloep na ’t praauwtje de N. W. hoek van dit land quamen,
van de zeehaan, waar mede hy terstont vernemende een zeer grooten stroom, die
na boord keerde; vindende een dooden, hen om de W. zettede , en zeer hoile
en een doodelyk gequetste daar in. deiningen uit den N. O. , waar uit hy

Wy vertoonen een van die Moordenaars- giste, dat 'er een groote zee in ’t N. O.
vaartuigen, met die moordenaars, hier zyn moest, en dat hy hier ook een door¬
zeer fraai, No.6.F. Gelyk ook ’t land, gang vinden zou.
zoo als zich dat vertoonde, N. 7. G. Hy zag daar ook een eiland , dat hy prie ko¬

Hierom noemde Tasman dit de Moor¬ ’t drie Koningen eiland noemde (op 34 ningen
denaars-baar, verzeilende van hier, alzoo graaden 25 min. breedte, en 190 graaden eland.

hy hier verder niets goeds te gemoet zag 40 min. lengte gelegen) waar na toe zyn
volkG 2

SI
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als zy zich van verre opdoen, No. II. L.volk ging, om zich te ververschen, daar
Hy vont op ’t eerste verkens, hoenders,zy. ook versch water gevonden hadden,
en veelerlei fruiten, die de inwoonders,en 30 of 3s menschen van een ongemeene
die zeer vriendelyk waren, hem toebrag-lengte, voor zooverre zy, nog een goed
ten. Deze vielen wat diefagtig; dochstuk weegs ’er af zynde , zien konden,
scheenen anders geen quaad in den zin cevernamen, die, met stokken en knodzen
hebben, ook waren zy van geen gewecrgewaapend , hen met grove en luide
voorzien.stemmen , zonder dat zy hen verstaan Deze 2eilanden leggen N. O. en Z. Wkonden, toeriepen, behalven dat zy, een
van malkanderen, en was het Z. Oostesnellen voortgang maakende, met gewel-
lyksse wel het hoogste, en ’t Noorde-dige groote stappen, na hen toequamen.
lykste het laagste, even als HollandWe vertoonen dit land N.8. H. en No.
Kregen ’s middags een praauw met 39. I. zoo als zich dat uiterlyk opdoet
naakte bruine mannen aan boord ,, dieIn ’t omroejen van dit eiland zagen zy
wat langer dan gemeene lieden wareneenige menschen, en ook een grooten man
van welke ’er een kort geschooren, enmet een lange stok en piek, na ’t geleek
twee lang hair, en een klein kleedje voorook zagen zy zeer weinig of geen be¬
hun schamelheid hadden.bouwt land , dan alleen by een versche

Hunne praauw was smal , agter enrivier , daar de onze meinden water te
voor een groot stuk weegs overdekt, enhaalen , doch konden ’er niet ontrent ko-
hunne panggaajen van een gemeene leng-men ; ook vertoonden zich daar over al
te ; doch ’t blad, daar zy mede schepten,vierkante perken, van groen en vermaa-
in ’t midden breedkelyk land , even eens als in ons vader-

Wy toonden en wierpen hen over boordland, zonder dat zy de groente bekennen
een stuk lywaat toe , waar na een vankonden, ook zagen zy daar 2 praauwen
hen , die zeer lang onder bleef, dook,op ’t land gehaalt.
doch hy quam daar na met het zelve weerTasman nam daar op het besluit van met
boven, en lei dit, ten teeken van dank-een Oosterkoers tot de lengte van 220
baarheid, na dat hy in de praauw geko-graaden, en dan Noordwaarts tot de Z.
men was , verscheide maalen boven opbreedte van 17 graaden te loopen, en dan
zyn hoofd.weer W. aan de Kokos en Hoornsche

Naderhand, alzoo zy met hun praauweilanden (by Willem Schouten gevonden
nader aan ons boord quamen, wierp menaan te doen, om daar te ververschen.
hen een hout met  groote spykers daarDen 6den dito ’s middags zagen zy in
op gebonden, en inen reikte hen een Clii-'t Z. ontrent 3 mylen van hen dit eiland.
nees spiegelken toe, en ookeen keten Chi-Den Ssen Januarii qaam hy op de Z.
neesche kraalen , die zy met een langebreedte van 32 graaden 25 min., en de
stol na zich haalden, waar aan zy, totlengte van 192 graaden zo min., verne
vergelding, eenige van hunne vischhoe-mende dat men deN. O. miswyzing van
ken, van een soort van paarlemoer schel-9graaden hier, en swaare deiningen uit
pen gemaakt, met een lyntie vastbonden.den Z. O. hadde, zoo dat uit die streek

Eenige van hen leiden deze kraalen,geen land te vermoeden was. Ook was
spiegel, en keten, op hun hoofd, endit een vaarwater waar op men zeer ge
de middelste bond de spykers om zynmakkelyk van Batavia na Chili, alzoo er
halsniets in den weg was, zeilen kon.

Ook reikten zy hen nog een ander spie-Sen 19den dito zag hy op 22 graaden
geltje toe, waar in zy zien konden (alzoo35 min., en op de lengte van 204 graa-
't eerste door een schuifje bedekt wasden, 15 min. (by de N. O. miswyzing
dat zy al mede op hun hoofd leiden.van 7 graaden 30min.) een eiland, 2 of

Zy toonden hen ook een klappus, en3mysen in ’t rond beslaande, ’t geen hoog,
een hoen, en vraagden hen met woordensteil en bar was, het welk hy ’t hoog
uit hun medegenomen vocabulaar na wa-Pylstaarts eiland , om de menigte van
ter verkens, enz. doch konden malkan-pylstaarten , die hy hier zag, noemde
deren niet verstaan ; maar zy wezen deWy vertoonen ’t zelve, zoo als ’t zich
onzen al na land, waar op zy weer daaropdoet N. 10. K. Hy zogt daar wel
na toe, als of zy iets haalen wilden,wat nader by te komen ; doch 't wiert
schepten.hem door de Z. O. en Z. Z. O. winden

’s Namiddags zag men veel menschenbelet ; daags 'er aan zag hy nog 2 andere
langs strand loopen, zommige met witteeilanden, en quam den 2rsten dito aan het
vaankens, dat de onzen voor vredeteekensNoordelykst, dat op a1 graaden zomin.,
namen, die ook de witte vlag van agte-en op de lengte van zos graaden 29 min.
ren lieten waajen , daar op quamen 4lag, daar hy 7 oraaden 15 min. N. O.
kloeke mannen met een praauken aanmiswyzing had. Dit was niet hoog. Hy
boord , welker lichaam van de middelnoemde ’t eene Amsterdam , en ’t ander
tot de dyen swart geschildert, gelyk hunMiddelburg. Wy vertoonen die beide zoo

hals
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Zyhals met bladeren behangen was.
bragten een wit vlaggetje en een kleed van
basten van boomen mede, welk vlaggetje
zy op de plegt van onze boot stelden.

Hunne praauw was aan de eene vlerk
met schelpen ’en zeehoornkens versierd,
waarom zy dit voor een praauw van den
koning of overste des lands namen , om

welke reden zy hen een Chinees spiegel-
tje, een mes , een dongri, en eenige
spykers vereerden.

Zy dronken hen een glas wyn , tot
hunne gerustheid, voor, en gaven hen
toen een roemer wyn , welke zy uitgo-
ten, en namen die mede na land.

Kort daar na quamen zeer veel praau-
wen, zommige van welke 10of 12 klap-
pus medebragten , die de onzen tegen
spykers ruilden, ook swommen zommi¬

gen met klappus na de schepen.
Naderhand quam een oud man , dier

de andere eerden, aan boord, die de onzen
grooten cerbied, met ’t buigen van zyn
hoofd tot zynvoeten, gelyk de onze hem
weer eerbied betoonden , en verscheide
snuisteryen aan hem schonken.

Eenigen van hen gaven hier in ’t weg-
gaan preuven van hun dievery, en tegen

den avond quamen wel 20 praauwen
ontrent Tasmans schip, maakten eerst een
groot geroep van wor, wor wor, en
bragten toen een verken, eenige klappus
en oebi’s aan boord, waar voor men
hen een schafschotel, en eenig koper-
draad vereerde; ruilende naderhand nog
cenige klappus, pisang, oebis, een ver-
ken, enz. voor spykers en kraalen.

Wanneer ’t nu donker wiert vertrok
ken zy alle weder, uitgenomen een, die

aan ons boord bleef slaapen.
Den 22den dito quamen weder veel man-

nen en vrouwen, jonge en oude, met
allerlei verversching van dat land , aan

waSboord. De oudste dezer vrouwen
de pink der beider handen afgehouwen;
doch dit zag men aan geen der jonge
vrouwlieden, zonder dat de onzen de re-

den hier van konden uitvinden.
Op dezen zelven dag quam die voorige

oude man weer met een geschenk aan

boord, dien zy weer met cen zattyn kleed,
een hoed, en een hemd beschonken ; ’s mid-

dags quamen ’er 32 kleine praauwen, en
een groote met een zeil (even als ’t geen
men in Jecob le Maire ’s journaal ziet)
by hen, en van dezelve ook eenige man¬
nen en vrouwen aan boord, met hunne

vrugten , ook eenige onbekende worte-
len, en een basten- kleedje.

Tasman vereerde aan den oppersten van
18 kloeke mannen , en hunne vrouwen

een broek en hemd, waar mede hy zeer,
na dat hy die aangedaan had , versierd
was.

Onder deze lieden was een groot lyvig

N D A. 53

man met eenen St. Thomas arm, en een

vrouwmensch, die natuurlyk een weinig
baards had

Wy deden voor hen eens lustig op de
trompet blazen , en op de viool spelen,
waar over zy zich zeer verwonderden.

Daar op zond Tasman zyn boot, en die

van de zeehaan, met cenige watervaten,
om te zien of daar aan land water, alzoo

die oude het hen met wyzen verzekert
had, te krygen zou zyn.

Met yder boot ging een stuurman, en

deschipper Ide Tjerkzoon Holman, en
coopman Gilsemans togen met de chaloep
mede na land , en was al ons volk wel
van geweer, schoon dit in opzigt van den
goeden aard dezer menschen onnoodig
scheen, voorzien.

Na dat zy nu een stuk weegs verre na

de N. O. zyde van dit land geroeit wa-
ren, quamen zy eindelyk by drie kleine
waterputjens, waar uit men ’t water met
llappusdoppen scheppen moest, behalven
dat het ook in zich zelven niet dogt

Daar na bragten zy ons volk verder
landewaart in, op een fraaje vermaakelyke
jlaats , daar zy hen op een sierlyke bai-

leoe, en opzeer nette fyne matjens neer-
zetteden, hen toen met z klappusnooten
een voor hun oversten , en een voor onzen

schipper, enz. onthaalende. Hier op
keerde ons volk tegen den avond met een
verken, en met berigt , dat hier geen
water te bekomen was , weder ; doch

ruilden dien dag nog wel 4o verkens, 70

hoenderen, en verscheide vrugten, voor
zeer weinig spykers, zeildoek, enz.

Deze lieden weten van geen tabak
rooken, en hunne vrouwen gaan van de
middel tot de knyen met matten van
bladen van boomen gedekt, zyn voor de
rest naakt, en korter van hair dan de

mannen. Deze laatste hebben een baard,

wel 3 of a vingeren breed, doch aan de
kin boven den mond redelyk gekort,
houdende hunne knevels ontrent 2 stroo-

breed lang. Men zag by hen ook geen
geweer , weshalven men te minder voor
ingemak vreesde.

Daags ’er aan wierden de onzen, weer

aan land gekomen om putten te delven,
vry beter van hen met visch, zoete melk,
enz. onthaalt, en in allen deelen vrien-
delyk bejegend.

Ook vraagden zy aan de onzen, waar
zy van daan quamen, en waar zy na toe
wilden ; waar op die zeiden , dat zy
reeds over de 1oo dagen in zee geweest
varen , daar zy zich zeer over verwon-
derden , weshalven klaar blykt, dat zy
malkanderen ( waarschynelykst door Ma-
leische of andere tolken) wel verstaar
hebben.

Zy ruilden hier nog veel verkens, hoen-

deren, enz. doch geraakten ’s namiddigs,
doorG3
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aan ’t eiland veel kalappusboomen , endoor de steile grond, en doorden passaat-
net-gelegde tuinen, die zeer ordentelykwind, van hunne ankers in zee , doch
beplant, en van allerlei aardvrugten voor-’s nachts weer behoorlyk ten anker.

zien waren , zynde de meeste fruitboo-Om nu nog netter denkbeeld van dit
men lynregt als in wandelwegen verdeelt,eiland Amsteraam, en ’t verdre daar on-
zeer vermaakelyk om door te gaan.trent aanmerkelyk, te hebben, vertoonen
Vonden hier ook een groot versch bin-wy het nog nader in 2 prentverbeeldingen
nenwater, wel ; myl in ’t rond, en welNo. 12. M. I. No. 12. M. 2. alles met
r; vadem boven het zout water staande.een alphabeth, zoo als men hier vervol-

Men kan niet, dan by hoog water.gens ziet, aangewezen. hier aan land komen, alzoo ’t zelve 8
A. Onze schepen op van Diemens reede ten

voeten op en neder loopt
anker. In dit voornoemde versch water warenB.Kleine praauwen van den koning dezes lands

veel wilde endvogels, die voor de men-
C. Een zeilvaartuig van  praauwen nevens schen niet schuw waren.

den anderen met een zolder overdekt.
Deze inwoonders bragten verscheide

D. Een vischpraauw.
klappus, en kalbassen met versch water.

Hoe zy met klappus , enz. aan boordE. nevens andere vrugten, verkens , doch
swommen. weinige der laatste, aan boord.F. De hoek, daar de koning woont.

Van hunne praauwen waren ook zom-
G. De plaats , daar onze boots lagen om migen van zeiltuig voorzien.

water te haalen. Hunne kleeding, fatsoen, en manieren,H. De plaats, daar zy ons volk te gemoet
verschilden niet van die van ’t voorig ei-

quamen met vredevaankens. land ; doch de mans hadden doorgaans
I. De plaats, daar ons volk met geweer de zulken lang en dik hair niet, als de andere.

wart hield.
Ook waren de vrouwen immers zoo klock

K. Des konings baileoe, in een pagger, daar van gestalte en leden als de mannen.
by de onze onthaalt.

Aan dit eiland, by de inlanders Anna-L. De waschplaats van den koning, en zy-
mokka genaamt , hebben de onzen den

nen adel.
naam van Rotterdam gegeven.

M. Hunne vaartuigen , ten anker leggende.
Wy vertoonen dit, nevens de verdere

N. De manier van zitten en staan, als ook eilanden, 'er ontrent gelegen, en de in-
de kleeding dezer natie. woonders der zelven, in de plaaten No. 13.

O. De baai,daar de koning woont,en daar zyn
N. en No. 14. 0. zeer net volgens dit

vaartuiglegt, die Tasman na de gemalin van alphabeth afgebeelt.
de Heer van Diemen, Maria’s baai noemde.

A. Onze schepen, voor dit Annamokko leggende
De fraaje teekening van deze eilanden B. Een zandbaoi, van waar zy met hunne

verdient zeer wel, nevens de andere daar praauwen na boord voeren.
by verbeelde zaaken , dat wy die mede De baai, daar de onze waterhaalden.
inlassen. Daar zy ten anker gelegen had¬ D. ’t Versch binnenwater, digt ontrent de
den, deden zich nog  hooge doch kleine Zee , aan de N. zyde des cilands.
eilandekens 1 of 1: myl in ’t rond, 7 of E. Hun zeilvaartuig van een praauw, van
8 mylen van hen in t N. ten W. op, en de andere eilanden met vrugten komende.
zagen toen nog een tamelyk groot laag F. De plaats , daar onze boois lagen om
eiland in 't O. N. O., en in 't O. nog3 water te baalen.
andere zeer kleine, en in 't Z. O. nog 2, G. De inwoonders van dit eiland, zoo als
alle zeer laag die by de onzen quamen, in hun wezen,

Hier was geen harde stroom, en de kleeding, en fatsoen vertoont.ebbe liep ’er om de N. O., en de vloed
Den agsten dito haalden zy nog 2 bootsom de Z. W., en ’t vloeide hier 7 of 8

water voor yder schip, en verruilden nogvoeten op en neder, zynde het by een
veel verversching van vrugten, enz. oolZ. Wester Maan hier hoog water. De
ontdekten zy naderhand , dat dit volkwind liep geduurigZ. O., en Z. Z. O.,
mede op hun goed te steelen, als ’t maarwaar door ’t jagt Heemskerk, zonder water
gelegenbeid had, zeer gezet was.in te konnen nemen, van dit eiland afraakte

Na dat zy zich nu hier overvloedigDen 2esten dito quam hy op de Z.
van water en andere verversching voor-breedte van 20 graaden 15 min., en de
zien , en een nieuw besluit, om voorlengte van 2o6 graaden 19min., had een
alles wel te zorgen en te waaken, genomenmiswyzing van 6 graaden 20 min.; ook
hadden , gingen eenige van onze voor-zag hy hier verscheide kleine eilandekens,
naamste aan land , om van den koningUiterdam en Namokoki , die wy No.
afscheid te nemen ; by welke gelegent-13. N. vertoonen; en quam by ’t eiland

heid zy die nette beplantingen zagenRotterdam, in de kaarten bekent, alwaar
Dit alles verrigt zynde, hebben zy denhy (als bevoorens) een vriendelyk, doch

14en Februarii ’s jaars 1643. de ankerszeer diefagtig volk vond, vernemende
ge-
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geligt, en zyn van daar Noordelyker 12 etmaalen hoogte hadden konnen kry-
overgeloopen; en zagen nog eenige eilan- gen, alzoo ’t zeer donker, mottig, en

regenagtig weder was.den, die in de kaart bekent zyn, zynde
van voornemen, om nu voorcerst tot de Den z2sten zag hy op 5 graaden 2 min.
17 graaden Z. breedte toe, N., en dan en op de lengte van 178 graaden 32 min.,
vorder W. aan te gaan, om de Verraders by een O. passaat, land4 mylen W. var
en Hoornsche eilanden niet voorby te vaa zich, alwaar zich wel 20 kleine eilanden
ren, waar op zy dan met een Z. O., en opdeden , die door le Maire in de kaart
O. Z. O. koelte doorzeilden. gelegt, met den naam van Ontong Java

Hy ontmoette den 6den dit o, op de breedte bekent zyn, en die ontrent po mylen van
Nova Guinea leggen. Wy vertoonen devan 17graaden 19min en op de lengte

van 201 graaden, en 35 min. , wel 18 zelve in de plaat No. 16. Q.
of 2o eilanden, die vol klippen, reeven, Drie dagen ’er na quam hy by de ei-
en droogten waren , en die in de kaart landen van Marken, die wel 14 of 15 in
met den naam van Prins Willems-eilanden, getal , en welker by na gansch naakt.
en van Heemskerks-droogten, bekent zyn inwoonders (dan dat hun schamelheid
Wy vertoonen de zelve No. 15. P- dekken) zeer ruwe menschen, mede swar

Iwee dagen ’er aan had hy op de 15 van hair, dat ook opgebonden is, zyn
graaden 29 min. breedte, en 199graaden en van de booswigten in de moordenaars-

3Imin. lengte, veel regen en harde winc baai niet verschillen. Wy vertoonen die
uit den N. O. en N. N. O. met dyzig eilanden No. 17. R.
en donker weder , weshalven hy besloot Het hair dezer inwoonders is kort ge-
om N. en N. O. tot de 5 of 6 graaden schoren, en even zoo, als dat der boos-
aan te gaan, en om dan W. aan tot Nova wigten in de moordenaars-baai, opgebon-
Guinea te loopen. den. Een van hen had 2 veeren regt

Den 2den Maart was hy op p graaden boven op zyn hoofdkruin, als of ’t hoor
ii min. breedte, en 192 graaden 46 min. nen waren, steeken, andere hadden rin-
lengte , daar 10 graaden N. O. miswy- gen door de neus. Hunne praauw was
zing, en den 1aden dito op de breedte met een vlerk , ging scherp toe; doch
van 10graaden 12min., en op de lengte was niet net gemaakt. Ook voerden zy
van 186 graaden 14 min., net van pyl en boog, en zy maakten van onze8

graaden 4; min. was, zonder dat hy in kraalen en spykers weinig werk.
De

a

Ontong
ava.

De Eilan-
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Marken,

en Men-
chen,
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De onzen waaren hier in groote vreeze zoo dat al ’t volk uit zynen slaap zeer ver-
voor een rif, daar zy nog zeer gelukkig baast na boven quam, niet beter wetende,
door een Z. wind afraakten. of ’t schip stiet op een klip ; doch von-

Den a6sten dito hadden op de hoogte den geen grond met het dieploot. De
van 4 graaden 33 min. Z. breedte en 174 zelve duurde nog al eenigen tyd; doch zy
graaden 30 min lengte, een harde stroom, was noit zoo sterk, als opdiendag, zynde
en miswyzing 9 graaden 3omin. Noord- nu tot binnen den Struishoek reets geko-
oostering. men, waar op hy verder na de bogt der

Den zosten dito quam hy by de groene Goede Hoope stevende.
eilanden, welke wy No. 18. S. vertoo- Sen 14den dito zag hy op s graaden
nen. Den zosten zagen zy St. Jans eiland 27 min. breedte , op de lengte van 166
(zoo als wy dat No. 19. T. afbeelden graaden 57 min. (by N. O. miswyzing
en den rsten April by Nova Guinea, dat van 9graaden 15min.) het land van ’t O.
wy hier No. 20. V. in prent geven, zoo en N. O., en zoo verder na ’t Z. tot het
als zich dit aan den hoek, Cabo St. Maria Z. Z. W. , meenende hier eenen door-
by de Spanjaards genaamt, opdoet,en die op gang te vinden , doch bevonden dit vast
4 graaden 3o min breedte, en op de lengte land tot in ’t W. toe te zyn, en liep der-
van 171 graaden 2 min. legt, alwaar hy halven W. aan langs deze kust.
langs de wal N. W. henen tot Antoni Wy vertoonen deze bogt, en dit ver-
Caans-eiland, als mede voorby Gerrit de der land van Nova Guinea, met des zelfs
Nys, of Gardenys en Visschers-eilanden, volkeren, No. 22. X. Eenigen van dit
enz. tot aan den uitstekenden Struishock volk quamen ook aan boord, doch waren
liep, merkende dat daar ’t land na ’t Z. on slegte ongewapende lieden
Z. O uitschoot. Wy vertoonen ook deze Den zosten quam hy aan ’t Brandend ei-
eilanden No. 21. W. De inwoonders land (dat hy op sgraaden amin breedte
waren naakt, en zeer swart, en hadden op de lengte van 164 graaden en 2y min.,
een wit been onder de neus, een halve by N. O.- miswyzing van 8 graaden en
vinger dik. 30 min. bevond te leggen) en vernam

Sen 12den dito kreeg hy op  graaden uit dat gebergte ook een grooten brand.
45 min breedte, en op de lengte van 167 Wy vertoonen dit No. 23. Y. zynde den
graaden (by N. O. miswyzing van 10 Vulcanus van Willem Schouten, in zyn
graaden) een swaare aardbeving by nacht, dagregister aangehaalt.

Tus¬

Het

Brandend
Eiland.
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Tusschen dit eiland, en de vaste wal, Hier viel eenige moeite voor, door
liep hy door, vernemende ook zelf digt dien een inlander yemant van ons volk
aan zee veel vuuren, waar uit hy merk- met een pyl geraakt had ; doch als zy
te, dat dit een volkryk eiland was. zagen , dat Tasman met zyn schepen

Langs Nova Guinea had hy veel stilte, digter na de wal kortte, bragten de in-
zag daags 'er aan den hoogen brandenden landers , zeer bevreest geworden ,den

Berg, en liep W. N. W. langs de wal schuldigen zelfs by hem aan boord, ge-
henen. vende dien volkomen aan hem overge-

Den zysten dito quam hy by Jamma, lyk zy na dien tyd ook vry beter te spre-’t Eiland

een eiland op 2 graaden 10min. breedte,Jamma. ken waren, mogelyk nog wel indagtig
en op de lengte van 156 graaden 4y min., zynde, wat hier zy jaaren te vooren(of
(welkers kust wy No. 24. Z. nevens in ’t jaar 1626. den 16den Juli) met Wil-

eenige eilanden vertoonen) gelyk wy lem Schouten voorgevallen was, dien zy
’t eiland Jamma zelf No. 25 Z. Z. ver- zeer verraaderlyk aangetast hadden, en
beelden , dat wat Oostelyker als Moa, die niet weinig op hen had los gebrand.
legt; alwaar zyn volk veel kalappus, en Den 12den dito zeilde hy op o graaden

Willemandere verversching, bequam. 54min breedte, en op de lengte van 153
Schou-Hy bevont den inlander hier zeer swart, graaden 17 min. (by N. O. miswyzing tens ei-

en byzonder veerdig om zyn volk na te van 6 graaden 30 min. langs de N. zyde land.
spreken; doch hunne taal zelf zeer swaar, van Willem Schoutens eiland , daar zeer
alzoo de letter R. daar al zeer dikwils van rad volk, en welk eiland wel 18 of 19
hen in gebruikt wiert. mylen lang scheen te wezen. Zes praau-

’t Eiland Daags ’er aan quam hy voor ’t eiland wen, yder met 20, 24 of 25 man , van
Moa. Moa , daar hy , door tegenwind, tot groote als een orembaai, quamen om

den Gden Mey bleef leggen, ruilende on- hen te bezien ; doch dorsten niet aan
dertusschen wel 6ooo kalappus, en wel boord komen. Tegen den avond kregen
100 bossen piessang. Hoe zich de kuft zy hier een byzondere stille en hoe lan-
hier vertoont zien wy No. 26. Y. Y. klaar ver hoe langzamer rollende zee, zonder
afgeschetst; doch ’t eiland Moa zelf ziet dat zy de reden daar van konden uitvin-
men No. 27. X. X. vertoont, gelyk mede den.

des zelfs inwoonders, en die van Jamma Den 18den dito o graaden 26 min breed-
mede zeer net na ’t leven afgemaalt staan. te, en op de lengte van 147 graaden 55

min.H
III. DEEL.
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David Bolkool met den tolk na land, ommin. (by N. O- miswyzing van 5 graaden
te zien, of men den slaavenhandel daaren 30 min.) gekomen zynde, merkte hy,
zou konnen beginnen. Kort na ’t landendat hy nu al voor by de kaap de Goede
der onzen quamen ’er, als in een oogen-Hoope geraakt was, waar op hy dan aan
blik, wel 100 en meer vaartuigen, metden W. hoek van Nova Guinca quam
kalappus, sagoe mantah, krabben, ge-dat hy bevont een gebroken hoek lands
rookte visch, verkens , en met 2 of 3te zyn, zonder dat hem verder iet aan-
slaaven aan boord; doch konden hen demerkenswaardig voorquam ; waar na hy
slaaven niet afhandelen , alzoo zy 'er tezyn streek voorby Ceram, Boero en Boe¬
veel voor eischten. Eindelyk nogtans totton, naar Batavia voortzette , daar hy
15 en 13 Ryksdaalders voor 2 flaavenden 1eden Juni op de reede quam , heb-
koop maakende , bevonden zy met debende dezen togt in 10maanden volbragt
eene , alzoo ber een lamme meid was,In ’t jaar 1663 den gden April heeft menTogt der
bedrogen te zyn, koopende toen nog eenmet de chaloepen Walingen en de Gar-chaloep
klein verkentje voor z Ryksdaalders aanWalingenneel van Banda een togt na Nova Guinea

in ’t jaar kleeden.
1663, na gedaan.

Tegen den avond quam hier een praauwZy quamen den yden dito by of ontrentNova
van ’t dorp Ifera met een slaavin by hen,Cimen deze wal, zoo dat zy ’t land zeer klaar
welke zy voor ieRyksdaalders aan klee-zagen , en den Ssten vernamen zy pas 4
den kogten.mylen van ’t eiland Caras te zyn.Het Ei-

Men vraagde na meer slaaven, en deland Zy vonden hier zeer felle stroomen en
Orangkaja dede wel groote beloften;CAenc. N. winden, die hen geduurig na de vaste
doch alles quam op niet uit, en dit schee-wal toe sleepten, en quamen den oden dito
nen maar vonden van den koning van’s namiddags by dit eiland , daar zy een
Onin te zyn , om hen hier langer op tegroote coracora met inlanders vernamen;
houden.doch liepen, na dien nacht daar ontrent

Vink hier verder na ’t land van Onin, engeankert te hebben, al verder na Nova
des zelfs gesteltenis, vernemende, hoordeGuinea, dat zy met 'er haast opzeilden,
van den inlander, dat het hoog en bergagtigen quamen voor het dorp Roemakay op

Het Dort land wel 10of 12 mylen van hier gelegen2 vadem waters ten anker , laatende deRoema¬
was, en dat daar niet anders, dan grootekay. witte vredevlag waajen , doch de inlan-
martavaanen, en geschilderde potten metders aldaar deden geen het allerminste
beeltenissen, van daan quamen , die zywederbewys, dat geen goed teeken was.
nog niet dit de eerste hand, maar vanwaar op den geheimschryver Vink den
andere volkeren, hooger de rivier op leg-raad belei , om nader te beraadslagen,
gende , kregen. Ook spraken zy vanwat hen zou te doen staan; doch einde-
een zeer diepe bogt aldaar, en die ooklyk verscheen ’er een praauw met een
zeer groot in den omtrek was, alwaar zydatvredevlaggetje, en teeken doende ,
aan ’t einde eenig moerassig land zeidenge-men by hen komen wilde , ’t welk
te zyn , ’t welk men pas over geraaktdaan zynde, vetzogten zy (zoo de tolk
zynde, quam men (na hun zeggen) aanzeide) ons volk aan land te komen; doch
de andere zyde der zee uit, daar zy grootemen kon dat niet inwilligen , alzoo dit
vaartuigen met witte zeilen (als de onze,hen by hunne instructie verboden was :
en blanke menschen ’er op, hoewel maarhoewel men eindelyk goedvond den tolk
van verre, gezien hadden ; doch dat deen een matroos aan land te zenden, ne-
inwoonders van dat land zeer wild , envens welke ook Vink met twee oppassers
ongemaniert waren, en maar op ’t strandging, krygende van hen de broeder van
en onder den blooten hemel huisvesteden ,den Orangkaja tot een ostagier.
geneerende zich enkel met schildpaddenZy quamen hier meest om slaaven, van
te keeren.welke de inlanders ’er maar 12 of 15 stuks

Wanneer nu Vink zei, dat hy na dezehadden , die zy aan Vink, en ons volk
bogt meende te gaan, had dit den inlan-verkoopen wilden.
der geweldig misnaagt, alzoo zy van denDe tolk, met hen sprekende, hoorde
roof , die zy daar bequamen, levendat een van de onderdaanen des konings
moesten , weshalven hy hen beloofde,van Onin daar onlangs geweest was, die
dat niet te doen.zeide , dat zy van dien koning gewagt

Daar op liep hy, zyn anker ligtende, 't Donwierden, om wel 5o slaaven, die hy had
na ’t dorp lsera, daar hy tegen den avond Isera,aan de onzen te verkoopen, al 't welk de
voor quam, laatende daar mede de prince-onzen voor verdigtzelen hielden.

en vrede-vlag, zonder antwoord te kry-Zy kregen ’s middags eenige rieten met
ajer poeteh, of saguweer, eenige kalap- gen, waajen.

Vink ging daar op zelf met een orem-pus, en een slaaf tot een schenkagie aan
baai na land, sprak met hen, verzoekendeboord, waar voor Vink een tegengeschenk
een gyzelaar, dien zy weigerden te ge-dede.

Den 13den zont hy den boekhouder ven.
Ein-
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Eindelyk quamen zy zelfs met visch,
krabben, garneelen, en met verder koop-
manschap van slaaven, aan boord. Het
krioelde in dit dorp van menschen , die
zich by duizenden , alle moedernaakt,
hier in een oogenblik opdeden, zynde
meest zeer wel gewapend.

Zy beloofden aan den tolk, Antoni

Multum , in ’t korte veel slaaven by de
onzen te zullen brengen; maar daar quam
al mede niet van. Ook bleek den on-
zen , dat deze roovers maar uitstel en ge
legenheid zogten, om hen aan de wal te
krygen, en dan hun slag waar te nemen;
want als zy dagten ’t anker te ligten,
quam hen een praauw van Roemakay
met een vrede-vlaggetie waarschouwen,
dat die van Isera voorgenomen hadden
alle de onzen, als zy aan land zouden ge-
komen hebben, gelyk zy Vink, en ande-
ren, reets verzogt hadden te doen, eerst
zoo lang vast te houden, tot dat zy van
al het verdere volk van beide de chaloe-
pen zouden meester geworden zyn, en
hen dan alle den hals te brecken; en schoon

dat gisteren mislukt was, dagten zy zulks
heden uit te voeren , van welken vuilen

aanslag die Orangkaja van Roemakay
Vink waarschouwen liet, verzoekende,

dat de onze hem wilden helpen, om de-

zen nacht Ifera af te loopen , waar toe
Viné niet kon overslaan, alzoo by merkte
dat die twee dorpen uyanden waren, en
malkanderen maar alle afbreuk zogten te

doen, weshalven ook alles wel kon ver-

zonnen zyn; waarom hy alleen tot ant-
woord gaf, dat hy hem liet bedanken
voor dezen dienst, en nader daar na ver-

nemen, en zich wel wagten zoude.
Daar op vertoonden zich die van Isera

met een vredevaan, om de onzen tot hen
te lokken , die ook by hen digt voor,
maar niet aan de wal quamen ; alwaar

mende tolk het woord doende ,

van agter de huizen ettelyke duizenden
van menschen, met pyl en boog, hasa-
gaajen, enz. gewapent, niet alleen ont
dekte ; maar de onzen ook ten eersten

zoodanig gegroet wierden, dat Vink zich
genoodzaakt vond met geschut vuur op
hen tegeven, waar uit hem klaar bleek,
dat de Orangkaja van Roemakay hem zeer
tydig en wel gewaurschouwt had, en dat

des Orangkaja’s vrouw (die ’t uit de mond
der schelmen zelfs zeide verstaan te heb-

ben) hem niet misleid had.

De onzen, daar op weder na land gegaan
zynde, hebben den vyand, die hen eerst

dapper wederstant bood, wakker aange-
tast, en op de vlugt gedreven, waar op
zy verder geland zynde, dit dorp in brand
staken , ’t welk door den vyand weder ge-
lescht wiert; waar naar Vink een zein
dede , dat al ons volk na boord komen
zoude; doch de onderstuurman Abraham

N D A. 59

Jacobsz van der Staf, met nog een dol
soldaat , tegen last der onzen den vyand
wat gevolgt zynde, zyn met de zelve in
zulken hevig gevegt geraakt, dat die uit
de Orembaar genoodzaakt waren hen te
hulp te komen , en ook beide de cha-
loepen zich gedrongen vonden met ge-
schut op hen te schieten. Dit gevegt
een uur geduurt hebbende , kreeg men
de vyand wel op de vlugt, maar hy
keerde wederom, en tastte de onzen zoo

dapper aan, dat het stuurman van der Staf,
een soldaat, Cornelis Pietersz. van Rypen,
en nog een schutter, Daniel van den Berg
genaamt, het leven koltte.

Daar na quamen de onzen weer aan
boord , die dit werk nog wel eens her-
atten wilden; doch Vink keurde dit af,
en vond het beter, om dit dorp, op de
aanbieding van zeker quartiermeester, in
brand te steeken, gelyk ook ’t zelve ten
eersten in koolen gelegt is , waar op hy
aanstonts van daar zeilde ; doch quam
s nachts wat van haar af ten anker.

Den zosten liep hy van daar weer langs
de N. kust, die nog al laag verdronken
land was, en zag de overkust Z. O. van
zich, hebbende dat kanaal in ’t inkomen

de wydte van 10of 12 mylen, gelyk hy
’s namiddags ook 2 rivieren vernam, daar

de tolk zeide wel met den koning van
Onin, om slaaven te koopen geweest te
nebben ; waar op Vink hier ten anker
licp, ziende dat die strekking van ’t land
hier zich met veele en verscheidene hoeken

opdede, behalven dat zy ook aan de Z.
kust zeer vlak land aan de voet van ’t hoog
land , ’t geen dit gelyk was, en waar op
zy veel vuuren vernamen, zagen leggen.

Den zosten dito ’t anker ligtende, liep
hy met een W. wind, en O. en O. ten
Z. koeis langs de N. wal, ziende ’s avonds
aan de overkust, en voor uit, zeer hoog
land , zoo dat hy meinde dit het einde

van deze bogt (waar in hy was, en die
hier wel zoo wyd als in ’t inkomen is)
haast te zullen wezen , alzoo hy nu al
28 mylen daar in vertierd had , weshal-
ven hy daar weer ten anker quam.

Den 2rsten ’t anker weer ligtende, en
langs de N. wal al O. en O. ten Z. aan-
zeilende, zag men met zons opgang over
al zeer hoog land ; voor zommige van
welke gebergten ook lage voorlanden wa-
ren, en zich eenige eilanden opdeden
doch hy vervolgde zyn koers al langs de
N. kust, om te zien, of hier of daar
niet een doortogt was.

’s Namiddags ten 4 uuren quam hy aan
t einde van die bogt, daar door gaans laag
land voor lag, meest in gebrokene eilan-

den bestuande, ten anker; doch alzoo
hy geen opening vernam, ligtte hy ’s a-
vonds ’t anker, met besluit, om langs de
O. kust te zeilen. Hy vond hier won-
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derlyke stroomen, en zag hier nu en dan wilde komen, gelyk hy beloofde daags
er aan te doen.’t water 13 vadem op en neder loopen,

Het dorp, daar hy nu voor was, wiert’t geen ongetwyffelt door veel rivieren,
Schaar genaamt, alwaar hy van de swar-die hier leggen, veroorzaakt wiert. Hy

ten , die by hem met veel ververschinehad op deze dag ontrent de chaloepen ook
quamen, een slaavinnetje voor 13; Rderstwee groote hoozen gehad, die veel wa
zogt te koopen, doch zy eischte 25 Rderster optrokken, en waar op veel regen
er voor, weshalven de koop agter bleefvolgde , komende ’s nachts, uit vreeze
gelyk zy ook niet veel goeds met hemvan ongemak, weer ten anker.
in den zin hadden , dat ’s nachts naderDe lengte dezer bogt was ten minste.

bleck , wanneer zeer veel vaartuigenvan Roemakay af, ao mylen, en om die
(schoon die van de chaloep de Garneel hemin de kaart te leggen, zou men die wel
toeriepen) op hem afquamen, hoewel zyop as mogen stellen.
op ’t roependeronzen, zonder ant woordDen zzsten dito weer onder zeil gegaan
te geven , weer stillekens afhielden,zynde, om na een goede baai te zoeken

’t geen Vink oordeelde door dien koningontmoette hy niet, dan gebrokene eilan-

van Onin hem gebrouwen te zyn, en hyden, zoo dat hy wederom moest keeren
voornam aan den zelven, zooras hy weerzonder eenige opening te zien , waarom
by hem quam, te wrecken.hy weer na de N. kust liep, alwaar hy

Hy quam daar op met 2 vaartuigenden zasten dito by ’t einde dezer eilanden
’s avonds ten ; uuren by Vink aan boordquam , die haar van de N. tot de Z
vraagende, of wy nu gezint waren metkust uitstrekten, weshalven hy zyn koers
hem na Onin te gaan, waar op ja gezegt,daar boven Z. Z. W. aanstelde, om aan
en hy verzogt zynde aan boord te komen.de Z. kust, alwaar hy aan de lage lan-
zoo was hy daar toe niet te bewegen ;den rook zag opgaan, te komen, daar
weshalven Vink best keurde hem maarhy ook na toeliep , en ’s avonds ten 7
ongemocit te laaten wederkeeren, om opuuren ten anker quam, ziende daar geen

dorp, maar wel eenige swarten, die op een andere tyd zyn slag waar te nemen.
’t strand vuur maakten , waar op Vink onder belofte , dat hy hem na Onin ten

volk na land zond; doch die zagen daar eersten volgen zoude.
geen swarten, berigtende alleen, dat zy Hier op ’t anker ligtende, zeilde hi

Eme-
dit land zeer schoon en vlak bevonden W. en W. ten Z. langs de vaste wal, en joords
hadden , zoo dat 'er wel 1000 koejen quam den zosten dito , ’s morgens ten 9Baai.
zouden hebben konnen weiden. uuren, in Emeloords-baai ten anker, daar

Hy zond, op ’t zien van eenige swar- zy hun drinkwater innamen.

ten, weer volk na de wal, die nu r in- Tegens den avond quam een Orankaja
landers hadden gesproken, die hen naauw- met ’s konings jongste zoon, en een ge-
lyks te spraak gestaan, en by na zulk een volg van ontrent 40 man, meest Goram-
taal, als die van Roemakay, hadden. mers, en Cerammers, aan boord, zeg-

Deze hadden hem verzogt in haar dorp gende , dat de koning na de Papoeze
aan land te komen, om hen slaaven af te enlanden om slaaven was ; doch dat hy
handelen , 't welk zy ondernomen heb- morgen weer by hen zou zyn; en dat
bende , hadden zy niet weinig op ons zy nu maar quamen, om Vink van hunne
volk met pyl en boog geschoten, zoo goede genegenheid te verzekeren, en te
dat zy de vlugt moesten nemen. verzoeken, dat hy voor haare Negry ge-

Daar op vond Vink goed ’t anker te liefde te komen, belovende hem van slaa-

ligten, en verder zyn geluk onder de ven in menigte te zullen voorzien ; waar
hooge Z. kust te zoeken, daar hy ’s nachts opeen zoopje arak gedronken wiert, ter-
ook ten anker quam. wyl ons volk een waakent oog hielt

Den z6sten van daar zeilende, quam hi Den laatsten dito ging hy voor ’s ko-
by eenige eilanden in een zandbaai ten nings dorp, een gooteling schoot van de
anker ; daar hy wel brandhout , doch wal, leggen.

’s Middags quam die Orangkaja met 2geen water, vond.
Onder de wal, daar hy den zysten na zoonen des konings weer aan boord,

toe laveerde, vond hy wel 100 eilande eenige slaaven, en byna geen geweer
kens, en quam ’s middags in een schoone met zich brengende, waar van ’er Vink

eenige tegen 18, 19 en ao Rders inruildegroote baai, daar men voor alle winder
Den 3den Mey quam de koning metbevryd lag; doch zeilde na de vaste wal

zyn vaartuigen, wel 7 of 8 sterk, op-voort

dagen, die de onzen aan land verzogt, en’s Middags zag hy ook verscheide vaar-
eenige gyzelaars overgaf, waar op Vinl.tuigen, en een met een vrede-vlag, ge
eenige der onzen na land zond , daar zylyk ook kort ’er na den koning van Onin

zeer vriendelyk onthaalt wierden.by ons quam met een Orembaar, die een
Ook verzogt de koning, dat hy dochoverdekte tent had , de welke aan Vink

geen quaad agterdenken op hem hebbenverzogt, dat hy op Onin ten eersten
wilde,

't Do1r-
Schaar.
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wilde, alzoo by eens bloed met ons ge-
dronken (dat is eenen eed gedaan) en

oclooft had, de onzen getrouw te zyn.
De koning was ook na ’t dorp Piera

geweest, om sagoe mantah te koopen,
alwaar hy zeide ontdekt te hebben, dat

de Orangkaja van Roemakay, en die van
Isera, voorgenomen hadden hem Wink
en al zyn volk , om hals te brengen,
waar voor hy hem waarschouwde, alzoo
hun voornemen was om beide deze cha-

loepen te bemagtigen, tot welken einde zy
52 galeijen daags 'er aan daar op zouden
afzenden, gelyk zy ook , doch te ver-
geefs, en te laat, in 't werk gestelt had-
den , alzoo Vink ’s avonds van Isera ver-
trokken, en nog dien eigen nacht voor

Roemakay gekomen was, en dat die van
lsera hen voor die genomene moeite een
Hollands afgeslagen hoofd vereerd had-
den; voor welk berigt men dien koning
wel bedanken, maar te gelyk betuigen
liet , dat hem dit geenzins van die van
Roemakay, maar wel van die van Hsera
gebleken , alzoo de eerste zyne hulpo
tegen den laatsten verzogt, en hy hem
dat geweigert had. Ondertusschen ver-
schenen ’er geen meer slaaven, gelyk de
koning belooft had , waar op dan Vink
het anker ligtte, en van daar verzeilde.

Dien nacht zag hy een vervaarlyk groot
vuur in de lugt, en een streep wel 50

ellen lang, zoo rood als bloed, die zich,

als de baaren der zee, bewoog ; doch
daar na verdween; hoewel ’er veel vuur

dien nacht viel, dat de gansche chaloep
ook beschadigde, terwyl zy den Gden dito
’s morgens in stilte dreven.

Den Ssten quam hy weer voor Roema-
Die van kay ten anker, om hunnen grond eens
Roema¬
kay zoc- over ’t voornoemt berigt van den koning
ken Vink van Onin te peilen , die hem betuigde
221 te zynen vriend te zyn, en geen ’t allerminste
tasten. quaad tegen hem voor te hebben ; ’t geen

zoo verre van daar was , dat hy om zy-
nen ’t wil ook den oorlog met die van

Isera op zynen hals gehaalt, en gehoort
had , dat die van Isera 6 dagen lang over
de twee verslagene Hollanders, en nunne
afgekapte hoofden, vrolyk geweest wa-
ren , en die tot het gebeente toe afge-

klooft hadden.
Ondertusschen quamen ’er van alle kan-

naten vaartuigen , gepropt vol volk,
dit dorp, die zich daar tot ’s nachts stil
hielden, wanneer Vink, die op alles goede
ordre gestelt had , een afgrysselyk ge-
schreeuw en geklop van gong en tifa-

en een groot geblaas op den hoorn, in
’t dorp hoorde.

Na dat nu 4 glazen in de eerste wagt
uit waren bevont hy ’t zeggen des ko-
nings van Onin niet dan al te waar, alzoo
onze tolk nu klaar verstont, dat de wy-
ven de vlugt na ’t bosch nemen , en zy
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hem aanstonts aantasten zouden, het welk
hen wel door de vrouwen , alzoo het
donker was, afgeraaden wiert, doch te
vergeefs; waar op dan ook de vrouwen
vlugtten , en de vaartuigen van de wal
afgehaalt wierden, ’t welk Vink bewoog
aanstonts het anker te ligten, en stil weg
te zeilen, gevende hen nog 4eerschooten,
die wel treffelyk raakten, tot een afscheid.

Daar na is Vink met deze chaloepen
na Banda te rug gekeert , komende den
1oden dito nog eerst eens voor ’t dorp van
den koning van Onin, van waar hy zyne
reize vervorderende, den 1rden dito ’t land
van Nova Guinea nog klaar zien kon,
en is, na veel zukkelens, eindelyk den
226en voor Banda met beide de chaloepen
behouden op de reede gekomen.

Eenige jaaren daar na is de opper-
koopman de Heer Joannes Keyts , uit Togt van
Banda mede na Nova Guinea vertrokken. de Heer

Keyts inHy ging den 19den Juli met de jagten de
’t jaarRoch en de Spiering, eerst na Keffing,
1678. na

zynde de chaloep de Piessang den aden naNova

Guinea.-roram met den tolk Borri voor uit ge-
zeilt. Hy quam den 22sten dito voor
Keffing, laatende de Spiering na Goram
vooruitzeilen, vermits hy op Keffing
eenen Lakoe, een Ceramlauwer, die hem
voor gids dienen moest, innemen zou,
te meer, dewyl hy een groot gezag op
Onin voerde, en hem daar zeer veel dienst

zou konnen doen, behalven dat de Keffin-

gers en Ceramlauwers , door hun lang-
duurige vaart op Onin, daar immers zoo
bekent, als in hun eigen land, waren.
Zelfs hadden zy ’t daar zoo verre gebragt,
dat yder van hen, die op Nova Guinea
hier of daar eerst aangeland was, zulk een
landstreek voor zyn sosolot, of handel-
en anker-plaats, met uitsluiting van alle
anderen, verklaarde ; dat ook zoo verre

ging, dat zy met die inlanders daar af-
gesproken waren, om alle anderen, die
buiten hun verlof) daar op hunnen so-

olot komen wilden, dood te slaan, welk

verbond zy namaals ook door huwelyken
bekragtigt hadden.

De Orangkayen alhier hadden te dier
tyd veel twisten, en verzogten den Heer

Keyts de zelve te beslissen , 't welk die
Heer zeide niet te konnen doen, alzoo
hy daar toe geen last had.

Toen regeerde hier over die Ceram-
aoetze Campons de volgende Orang-
kaya’s : 1. Cabresft, hoofd van Keliwa-
ra. 2. De kapitein van Keleluno, zynde
de twee grootste en oudste Orangkayas
van Keffing. 3. Manda , van Kevitia.
4. Jawan, van Killeberoo. 5. Oenan.
van Roemah Limeri. 6. Djoemat, van
Kilitay. 7. Sobas, van Roemah Maroe.
8. Cador, van Roemah Esli. 9. Mangay,
van Roemah Toelis. 10. Soisa, van Ki-
limala. 11. En Moy, van Ewen.
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Van welke elf 'er maar vier voor de het jonk van Lakoe liep hen, regt na de
wal toe, voorby, terwyl de Heer Keyrsheer Keyts verscheenen , weshalven hy
’s nachts wat afhield, zoo dat de afstandhen raadde, zoo lang, tot dat hy weer
van Keffing tot de W. hock van Oninquam, en last van den Heer Landvoogt
ontrent 22 mylen meest regt N. O. is.in Banda kreeg, in vrede met den ande

Den rsten Augusti zeilde hy nog al langsren te leven
de wal van Onin , en quam ’s avonds inDaar op quam de jonge koning van
een baai Benoorden een hoek ten anker.Onin by hem aan boord , voor eenige
Dien nacht voer Lakoe na de hoofddorpendagen daar met een coracora aangeko-
van Onin , Fataga en Roemah Bati ge-men , Jeef genaamt , die een jongeling
naamt ( welk laatste nog 1: myl verdervan 16 jaaren was, en zeer begeerig om
dan ’t eerste legt) voor uit.de Hollanders te zien, biedende zyn land

Den aden dito voer hy , tusschen ’t eilan-aan de E: Maatschappy aan, hoewel hy
dcken Poelo Aas door, vlak op dit hoofd-niet beloven durfde mede na Banda te
dorp Fataga aan.gaan.

’s Morgensvroeg quam de tolk DjoematEer nu de Heer Keyts dezen Laloe be¬
zyn E. zeggen, dat Lakoe, na den ganschenwegen kon met hem als gids te reizen,
nacht met hen aan land gesproken te heb-moest hy hem wel voor 150 Rders aan
ben, het cindelyk daar toe gebragt had,kleeden schieten , om by ’t verschenken

dat de vrede gemaakt, en besloten was,der zelve aan zyn vrienden aldaar eerst
de onzen als vrienden te ontfangen, ge-afscheid te nemen. Een zaak, waar toe
lyk die van land zyn E ook met allede Heer Keyts eenigzins gedwongen was,
hunne coracora’s zouden komen bezoe-alzoo hy zonder dezen Lakoe op Onin
ken; maar dat zy dan ook alle met eenniets zou hebben weten te verrigten.
vlaggetje moesten beschonken worden.Ook was hy (Lakoe) door den jongen

Kort daar op verschenen ook die vaar-koning van Onin wel uitdrukkelyk ver-
tuigen vol menschen, met een groot ge-zogt, om daar te komen, en zyn over-
raas van speeltuigen, scheppende driemaalleden vader op zyn Mohhammedaans te
rondom het jagt van den Heer Keyts, diehelpen begraven.
daar op eenige eerschooten liet doen, enEven nu, gelyk de Heer Keyts eerst ette-
last gaf, dat maar eenige der voornaamstelyke kleeden aan Lakoe moestgeven, had
zouden overkomen, terwyl zyn volk zeerhy, op Goram gekomen, ook voor Borri

wel op hun hoede wasen zyne vrienden iets moeten uitkeeren, en

Hy vercerde hen voor yder cora coradat voor al, om dat Lakoe, die belooft
een vlagge, waar op zy aanboden ’t jagthad na 6 dagen te zullen volgen, nog
te boegzeeren, dat zyn E, alzoode windniet opdaagde, en om dat hy ten minsten

een van die twee diende by zich te heb- goed was, affloeg, komende tegen den
avond dus te gelyk voor het dorp tenben. Hy bleef hier nog tot den 3osten
anker, terwyl de Piessang ondertusschenJuli, alzoo Lakoe niet quam, weshalven

de daar ontrent leggende hoeken en gron-hy weer na Keffing zeilde , daar hem

den peilen, en net beschryven gingLakoe by Ceramlaoet ontmoette; zich

Hy vond hier den voornoemden Jeedaar mede verschoonende, dat Cabressi
die liever zelf mede gegaan had , hem mede van Keffing al aangeland, die zyn
niet had willen laaten vertrekken E. quam verwelkomen. Ook hoorde

Ondertusschen had de tolk Borri 5 zyn E. , dat het jonk , van Borri voor
dagen te vooren een vaartuig met koop- uit gezonden, in stukken geslagen, doch

dat het volk en goed nog geborgen was,manschappen na Onin gezonden, om daar
de schaapen te scheeren , en de verkens waar over zyn E- niet weinig in zyn vuist
voor den Heer Keyts over te laaten. lagte, alzoo die lorrendraajer hem nu

En alzoo ’er reeds groote jaloezy tus¬ weinig schaade bybrengen zoude.
schen dien tolk en Lakoe was, zoo zont Hy vond daar ook een Ambonsch vaar-
de Heer Keyts, op ’t aanraaden van Lakoe, tuig van Honimoa met een pascedulle.
de Spiering met Borri na Caras vooruit, zynde door Patimole (die van Onin af-
om hem daar in te wagten, en vast een komstig was) na Nova Guinca gezon-
begin met den Massoi-handel te maaken. den, om hunne zaaken daar te verrigten,

Den 3rsten ’s morgens, met het over¬ welke zyn E., aangezien hun tyd al ver-
steeken van Ceramlaoet N. O. aan, za- streken was, belaste te vertrekken, dat
gen zy de kusl van Nova Guinea in ’t N. cchter nog al eenige dagen aanliep
O en in ’t O. N. O. regt voor uit, wan- Daar op ging de Heer Keyts tegen den
neer zy Cerams N. O. hoek in ’t W. ten avond eens aan land, alwaar hy door Jeef

Z., en Goram agter uit in 't Z. ten W. zoon des overledenen Massaloewa ,
hadden. Toboa, koning van Roemah Bati en Kel-

libati, op een catil, of rustbank, ver-Daar op zeilden zy dien geheelen dag
al N. O. aan, en quamen ’s avonds, op welkomt, en tusschen deze twee voor-

ontrent 4 mylen na, by die wal; doch naamste landsvorsten ingezet wiert, ter-
wyl

Fataga en

Roemah
Bati.

Poelo

Aas,
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wyl alle de Orangkayen op strand, met
duizenden menschen rondom zich, zaten

Men begon voor af eenigzins een eisch
van massoy en slaaven te doen, die na de
gedagten der onzen vry wat groot zyn-
de, zoo wiert 'er dien avond niet verder
af gerept , waar op de Heer Keyts weer
na boord keerde.

Daags 'er aan ging zyn E weer aan land.
zynde op de zelve wyze ontfangen, en
deden die van Onin toen weder eenen
eisch van ao Rders voor yder man-slaave
die in Tamboekze swaarden , Tinakki
genaamt, en met Clymatze byltjens
moesten voldaan worden , waar van de
onzen niet vootzien waren; echter wiert

eindelyk het verdrag getroffen, en beslo-
ten, dat men voor yder manssaave 13 of

14 Rders en voor yder duim , die hi
korter, als de bedonge maat, was, Rder
minder geven zoude ; hoewel toen de
Heer Keyts niet veel slaaven , dan voor
zich in ’t byzonder, bekomen heeft, ge-

lyk ’er ook geen byzonder beding over
den Massoy gemaakt is, alzoo zy verklaar-
den de zelve op hun land niet te hebben,
en dat zy die van Caras, waar mede zy
nu in oorlog waren , moesten doen ko-
men.

Dit verdrag nu wiert den 1gden Augusti
watwel gemaakt; maar men vorderde.

1ee1men hen ook voor waaren aanbood

genenweinig, zoo dat zy van dezen of

tegen ons scheenen opgerolkent te wor-
den.

De voornaamste, waar op de Heer Keyts

quaade gedagten had, was Kakoe, en den
Ceramsche tolk Pati Key, een doortrap-

ten vos, welke beide wel zagen, dat hun

gezag onder dien inlander merkelyk, zoo
dit getroffen verdrag stand greep , ver-
minderen zou, om ’t welk te beletten 2i
alles in de war hielpen.

Lakoe, en zyn broeder , wilden naar
Onin Coveay, of Cubiay, niet mede-
gaan , om de beloofde smeekoolen aan te
wyzen , voor en al eer de Heer Keyts

hem nog 5oo Rders geliefde te leenen,
en dan nog 2 Hollanders, als gyzelaars,
zoo lang hy uit was, aan land liet, dat
die Heer hem plat afsloeg

Men waarschouwde den Heer Keyts ook.
niet veel aan land te gaan , aizoo hem,
en de onzen, lagen gelegt wierden.

Eindelyk verscheen de Spiering, en de
Piessang, van Caras gekomen, den zosten
Augusti by zyn E op de reede ; doch

met slegte tyding, alzoo zy, door Borri 't
schendige misleiding , daar niets ontrent
de Massoy-handel hadden konnen uitreg-

ten, schoon de inlanders zich niet onge-
negen tot de onzen betoont hadden.

Vermits dan hier op Fataga , en op
Roemah Bati, voor de onzen niet meer

te verrigten was, is zyn E. den z3sten dito

ND 63A.

na aan yder dezer dorpen mede een vlag
of twee , met het merk der E. Maat-

schappy, geschonken te hebben, van daar
gezeilt , hebbende hen ook een pas ver-
leent, om jaarlyks met 1 of 2 coracora ’s
in Banda te mogen komen.

Lakoe gaf de onzen ook een geschrift,
waar in hy beloofde, en swoer, na ’t uit-
gaan van hunne vasten , na Coeveay te
zullen vaaren, en de aangewezene smee-
koolen binnen 3 maanden te zullen afhaa-
en ; doch Borri wiert wegens zyne ge-
pleegde valscheid in de boejen gesloten,
en voor de inlanders verborgen gehou¬
den.

Om nu met eenig onderscheid van dit
land volgens zyne bevinding te spreken,
oordeelde de Heer Keyts, dat dit voorstc
deel van Nova Guinea, by de Ternataa-
nen Wonin , doch anders gemeenelyk
Onin genaamt, en maar een groote uit-
hoek zynde, een eiland op zich zelven,
en van de vaste wal afgezondert was,
hoewel hy dat niet klaar ondervonden,
nog ook in eenige Kaarten zoo gezien
had

Hy had aan de N. O. kant een tame-
lyke opening, en daar tegen over de vaste
kust , die men van de L. zyde ook be-
kennen kon, vernomen, en klaar tusschen

de Noordelykste naaste hoek van Batoe
Poeteh , en de Z. W hoek van Onin,
een byzondere groote inbogt, die wel 5
mylen diep, en 2 mylen wyd was, ont-
dekt, om welke naauwer te onderzoeken

zyn E. de Piessang by zyn aankomst uit-
gezonden had; doch zoo ras die van O-
nin , door de Keffingers opgezet, dit
vernomen hadden , waren zy daar over

zeer misnoegt geweest weshalven dit
agter weeg gebleven was, om hen geen
verder argwaan te geven.

Men heeft hier over al, tot wel 2 of
3 mylen buiten de wal, zeer goede anker-
grond, gelyk zyn E. aan de O. kant van
Poelo Aas, daar hy gelegen had, onder-
vonden heeft.

Voormiddags was ’t doorgaans hier
mooi weder, doch ’s namiddags wiert het
land t’elkens met swaare dampen en wol

ken , dat dan gemeenelyk op regen uit-
quam, bedekt.

Het land in zich zelven, voor zoo
verre ’t zich van buiten vertoont, is woest

en wild, alzoo ’t weinig of niet bezaaid,
nog betuint word , en op veel plaatzen
steil en klippig, hebbende van zich zel-
ven zeer weinig vrugtdragende boomen.

De voornaamste, die zyn E. hierzag,
waren zeker slag van Nooten, die den
Musschaatboom niet ongelyk, doch die
wat lang van korl, dikker van bast, en

De¬veel grooter van bladen waaren.
schors gelykt niet na den gemeenen

enruig,Nootenboom , alzoo zy zeer
bult-
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Zy vaaren ook sterk op Goram, Keffing.bultagtig is. De bladen, gewreven zyn-

en ook om de Z. en om de N. heenende , hebben ook op verre na die kragt
Hun geweer bestaat in swaarden van verniet. Ook is de gedaante der Foelie zeer
scheidenerlei soorten, in pylen, boogen,dun, en geelagtig van verwe, hebbende
lancien , en pieken met korte weerhaa-wel eenigzins den zelven reuk; maar zeei
ken.veel daar van verschillende , hoewel de

De Heer Keyts vernam ook uit 2 in-smaak dezer Nooten al vry wel na de
landers van Teuw, dat die van Caras welBandasche gelykt ; maar van deze soort
Massoy aan ons hadden willen verhandevan boomen was ’er maar I of 2 (zoc
len ; doch dat hen dit in alle manierenmen zeide) bekent. De tweede soort
door Borri afgeraaden was ; waar overvan boomen, was de Massoy-boom, en
deze 2 inlanders zeer verwondert haddende derde de Canari- of Indiaansche Aman-
gestaan, niet konnende bezeffen , hoedel-boom; buiten welke zyn E. geen an
men zich van zulken bedrieger bedienen,dere, dan wilde boomen, en daar onder
en hem nog geld toegeven kon.veel yzerhout, vernomen had, vaststel

Den 6den Augusti quam de Heer Keyts De Eilan-lende, dat hier ook buiten twyffel Ling
by de eilanden van Caras, die van Poelo den van

goa-boomen zyn. Aas, daar zyn E. eerst ankerde, 12 my- CarasDe bosschen hier waren ook met aller-
len lagen.lei gevogelte vervult, die den ganschen dag

Hier tegen over in ’t N. maakt de vasteeen aangenaame zang, of wonderlyk ge-
wal een groote baai, met laag land, datluid, uitleveren; ook is hier over al zeer
zich even eens, als Holland, opdoet, en Ryklofgoed drinkwater, in overvloed aan de

vanGoentwaar in wel 1000 schepen zouden kon-stranden te bekomen.
baai.

nen leggen. Deze baai noemden de onzenDe lugtstreek is hier niet zeer gemaa-
Ryklof van Goens baal.tigt, maar veeltyds dyzig en dampig

Schoon dit vast land nu meest laag is,weshalven men zich hier wel voor de
zyn egter des zelfs Z. en N. hoek hoognachtlugt wagten moet.
land , waar by ’t eiland Goweay op 3De twee oppergebieders van dit land
graaden legtvan Onin waren deze Massaloewa , en

’s Voormiddags zag zyn E. cen vaar-Jeef, van welke d’eerste (die zich in de
tuig van ’t eiland Caras na Batoer over-Negry Kil, of Roemah Bati onthielt,
steeken, ’tgeen hy giste het tweede jonkeen der 7 zoonen van Radja Tabowan,
van Borri, doch dat hy bevont een vaar-wel de voornaamste was , diens vader.
tuig van Radja Moffon, van ’t eiland Ba-ontrent 10 jaaren geleden, door die van
toer, te zyn, die geen vreeze voor onsCaras, nevens wel 3 of aoo man, dood
volk betoonde te hebben, en ook vergeslagen, en dat nog niet bygelegt was.
klaarde al een goede party Massoy aanVan deze 7 zoonen leefden ’er toen
ons te konnen leveren, zoo hen dit doornog 5, te weten, Massaloewa, Bahoe,
Borri niet afgeraaden was. Ook bodenBonan, Loerisa, en Manokpatin; en de 2
zy aan, in 15 of 16 dagen nog vry watoverledene waren Manakaloewa en Caroefz,
te beschikken, zoo men zoo lang wildedie voor den anderen als d’eerstgeboornen
wagten, dat de Heer Keyts niet over zichgeregeert hebben.
nemen dorst; maarmaakte egter verdrag,Het volk is van gestalte, aart, en om-
om die hen jaarlyks te komen afhaalenmegang (zoo veel men oordeelen kan
belovende hen voor yder drooge 10bossennog tamelyk wel ; maar men moet hen
Svadem linnen, smal byltje, en 1 hou¬egter niet veel vertrouwen.
wer te zullen geven.De tweede in gezag was de voornoemde

3Ook gaf zyn E aan yder van dezeJeef , die in ’t dorp Fataga, dat 1 my
eilanden een vlag, met het merk der E.Benoorden Roemah Bati legt, woonde.
Maatschappy, waar mede deze inlandersen welkers moeder een zuster van Radja
zeer wel in hun schik waren.Tabowan was ; deze had toen een zuster

3Deze plaats legt op de breedte vanvan Massaloewa getrouwt; doch zyn va¬
graaden en 26 min., of, zoo wy met an-ders naam wort zeer zelden gemeld, om
dere stellen, wel een halve graad Noor-dat hy van een gering geslagt was, daar
delyker, hebbende niet alleen dien schoodeze inlanders sterk op zien
nen inbogt, maar aan de N. W. en Z.Vermits zy beide nu nog zeer jons
O hoeken ook zeer hooge bergen.waren , wierden de landzaaken meest

Tot deze N. W. hoek nu steekt zichdoor de oudste Orangkaya’s waargeno-
by hende gerigtsban van Onin uit,men, waar ontrent die van Keffing Ghoe-

Mengonan Soholot genaamt, zoo datwel zeer bedekt) ’t voornaamste bestiei
’t gebied dezer eilanders tusschen die tweeaan zich hadden weten te houden.
hoeken, en over deze bogt mede ging;Hun voornaamste bedryf bestaat in den
doch Coveay, of Cubiay, nam zyn be¬slaaven- en Massoy-handel; doch de ge-
gin eerst aan den hoek , die in 't Z. tenmeene man moet visschen, wil hy eeter
O. lag.hebben. De

Onin-

grenspaal.
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De eilanden nu , in deze bogt gele-
gen, en bewoont, zyn Cani, Batoer
en Caras, alwaar men verscheide eet-

ENbaare vrugten, te weten, kalappus,
die1nari, oebi, piessang , boontiens

zeer goed zyn) roode ryst, en overvloe-
dig visch aan de stranden, en veel tim-
merhout heeft , dat aan hunne groote

vaartuigen, die veele uit een stuk ge-
maakt zyn, te zien is Ook is 'er voor-
namentlyk het yzerhout in grooten over
vloed

Het scheen hier niet ongezont te we-

zen , alzoo men ’er een goede zeewind.
en van de vaste kust een schoone en ver-

quikkende landwind heeft.
De ingezetenen zyn in allen deelen,

als die van Onin; maar zoo geslepen niet.
aangezien zy zoo veel verkeering mer
ons, of anderen niet hebben.

Ook was ’er tusschen hen, en die van

Onin, nog een oud zeer wegens het dood-
slaan van Radja Tabowan, en de zynen,
waar toe zy egter (volgens verhaal van
Radja Moffon) al groote reden hadden,
alzoo die Radja menigmaal hunne wyven
had gerooft, of geschonden, gelyk dit
door hem zelf aan Moffons eigen wyf,
en door zyn slaaf ook aan Moffons eigen
dochter gedaan was , waar door zy dit
alles zich zelven op den hals gehaalt, en
aan deze eilanders regtveerdige redenen,

om dezen smaad te wrecken , gegeven
hadden.

Anders is dit volk onder malkanderen

en omtrent ons zeer goed van vertrou-
wen, en niet beschroomt zonder eenige

bywapenen, of verzeekering, vrypostig
ons te komen , om van ’t welke ons te

verzekeren, zy ook hunne wapenen, als
zy die by zich hadden, in hunne praau-

wen lieten leggen. Endus liep ons volk
al mede onbevreest by hen in 't bosch,

om hout te hakken, of om vogels te
schieten.

Godsdienst, of eenige teekenen daar

van, had de Heer Keytszeer weinig, dan

alleen cenige Teraphim, of krystalyne
steentjens, die zy altyd by zich droe-
gen, onder hen vernomen.

Deze steentjens hadden een groen en

een rood strecpje, ook waren ’er geele
blinkende van die soort, die zich byna.

als of ’er eenige ertz mede vermengt was,
vertoonden.

Voor dezelve had Radja Moffon een

groote cerbied, en was gewoon die ook
aan te bidden.

De voornaamste Orangkayen alhier
waren te dier tyd Biasse en Ratsotti van
’t eiland Cani, Radja Moffon van ’t eiland
Batoer, en Goerowi en Capitan van ’t ei-
land Caras ; doch Moffon scheen onder
hen wel de voornaamste te zyn.

Zy voeren (zoo men merken kon)

III. Deel.
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nergens op, dan op Cubiay, geneerende
zich enkelyk met menschenrooven, en
met hunne plantagien en visscheryen,
die zy meesterlyk weten te steeken, al-
zoo geen vischlynen by hen nog bekent
zyn.

Den 1sten September ging zyn E. van
Batoer tusschen Caras en Cani door,

t’zeil, en quam daags ’er aan by een
hoogen hoek.

Cubiay begon zich hier regt op zyde Cubiay.
eerst te ontdekken ; maar hy kon hier
zeer weinig door de Z. O. winden, die
hem tegenliepen, vorderen , weshalven

hy tusschen 6 of 7 eilanden en de vaste

wal doorzeilde , daar hy zeer ongelyke
gronden , van 50 tot 28 en 20 vadem,
die dan klippig, en dan weer goed wa-
ren, vond.

Daar na zag zyn E. in’t N. een diepe
bogt, die veel mylen lang, en wel drie

vierde myl breed was, daar hy om zyne
lekken te stoppen, vermits de chaloep
de Piessang het niet langer gaande hou¬
den kon, inliep

Hier waren de inlanders wat schuw,
roepende dat de onzen daar aan boord

wilden komen, alzoo zy Massoy en Tam-
bacco hadden

De Heer Keyts voer zelf mede na de

wal; doch liet den tolk Djoemat maar aan
land gaan , die zich een weinig in de
hand quetste, en hen allen zyn bloed
drinken liet, dat de voornaamste onder

hen ook deden, op hoedanigen wyze de

vrede by hen gemaakt word; maar daar
viel eigentlyk geen handel op die tyd.

Deze baai legt ontrent 12 mylen Z. en
De HeerZ. Z. O van de Heer Ryklofs baai , die
Speel

zyn E. om haare schoonheid, en om mans
’t gemak, dat hy ’er vond, de Heer baai.
Speelmans baai noemde.

In ’t inkomen aan de linkerhand is een

zeldzaame waterval, die van ’t gebergte
komt afstorten, en die men wel 2 mylen
verre in zee, als een wit laaken , zien

kan

gaanZyn E. meinde zich daar wat te
verfrissen; maar ’t was onmogelyk, om,
op de afstant van een pylschoot na, daar
by te komen, aangezien zich ’t gespat
van dit water als een swaare damp, of
dikke mist, vertoonde; doch hier ontrent

vond zyn E. nog verscheide andere kleine

beckjens, die onder de steenen quamen
uitzypelen, en waar aan men zyn dorst
gemakkelyk lesschen kon.

Geheel binnen in die bogt legt een
dorp by de rivier, en wat Oostelyker
heeft men een berg, waar agter een
schoon binnenwater van een bequame
diepte is, waar in men veel groote sche-
pen zou konnen bergen.

Aan de Oostzyde van deze bogt, in
den binnensten hoek, stont een klip,

waar
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gens de oude kaarten, de Moordenaars-waar op de onzen veel doodshoofden za¬
rivier meinde te vinden, dat zyn E daargen, en een beeld, ten naasten by als een
na anders vernam.mensch tot aan de schouders, en daar by

Hier vond het volk veel Oesters, dieeen schild met eenige andere gereed-
zeer wel na paarlemoerschelpen geleken,schappen, en tegen deze klip ook dier-
waar van zy 'er ook eenige mede in Bandagelyke merken geteekent :
gebragt hebben.

Den 16den September hier van daan
mmmmmmm ’t ankerligtende, ging zynE met een O.9— 0

N. O. wind onder zeil , vernemende10O

’s namiddags een groote coracora. Ool¬mmmmmmm—
had de stierman van de viessang, digt
onder de wal wendende, mari kau, mari

kau, dat is, komt hier gy, komt hier gy,mmmmmmmmmmmmm

hooren roepen; gelyk hy daar ook eenigemmmmmm

huiskens gezien had.mminmmm

Daar na keerde de Heer Keyts, op de
Piessang overgaande , na de plaats van
waar dat geroep gehoort was; alwaardeEn dit was hunne gemeene begraaf-
tolk met die inlanders, uit het bosch teplaats, en wyze van begraaven, gewoon
voorschyn en op de klippen gekomen zyn-zynde hunne dooden, niet ter aarde te

brengen, maar die op een strandklip in de, sprak, zonderdat men hen egter regt,
dan nu en dan maar eens, zien kon.de regen en zonneschyn , om die daar

Zy riepen zyn E. volk daar aan land;zoo te laaten vergaan, te plaatzen. En
dat de Heer Keyts ten eersten niet konzulke begraafplaatzen ziet men hier door-
toestaan; waar op zy verzogten, dat zyngaans langs deze Cubiaysche kust.
E. doch wat verder op na hun dorp zouAan ’t einde dezer bogt in ’t G. heeft
vaaren, daar zy hem dan morgen nadermen weer dien hoogen hoek, zynde

spreken wilden , dat zyn E beloofde,Cubiay’s Z. W. hoek, en agter de zelve
waar op die inlanders met hun vaartuigin de baai zagen de onzen een kanaal,

waardoor zy gisten, dat men aan de an- digt onder de wal voor zyn E. heenen
liepen; gelyk ook zyn E. dien avond metdere zyde in zee weer uit zou konnen
den donker digt onder de zelve ten ankerkomen.

Den yden September vertrok zyn E. quam, en zich ’s morgens daar aan, den
uit deze bogt , doch geraakte hier in 17den September, voor hunne Negry, ’t Eilan-
groot gevaar, om, door de tegenstroom, op ’teiland Namctotte, leggende op wat Name
zyn schip tegen de klippen te verlie meer als  graaden Z. breedte , nader totte.
zen. onder de wal begaf

Hy bevont dat zy hier 4 graaden 16 Ondertusschen zeide de stuurman aan

min. N. Oostering miswyzing hadden, zyn E-, dat hy weer water zou van noo-
en dat op de Z. breedte van 4 gr. 2 min den hebben, en dat Borri hem verzekert

Hy lag nog 4 mylen van Cubiays O. had, dat daar een goede put aan de wal
hoek, die 6 mylen van de voorige Z. W was, die hy aangeboden had hem aan te
hoek lag, en ; mylen van ’t Wezels ei- wyzen.
land, aan welkers W. hoek zyn E den De Heer Keyts aantwoordde, dat hy
IIden dito ten anker quam , doch vont, wel lyden mogt, dat dit geschiede, mits

geen volkaan land gekomen zynde, dat hy wel toezag, dat zy geen ongemak
dan maar een man, die schielyk uit een kregen, dat hy aannam wel te bezorgen;
hut sprong, en de vlugt nam. doch dat een geheel ongelukkigen uit-

Den 13den verzeilde zynE van ’t We- slag had.

zels ciland , tusschen de vaste wal en 3 Daar op begaf deze stuurman Goozen
Daar ver-eilandekens door, die meest aan een op zich, tegen de vermaaning van de Cor-
scheideeen vlakke droogte lagen, van welke poraal , zonder eenig geweer na land van ons

’t Westelykste 2 mylen van de wal, en 2 daar zy in ’t eerst wel vriendelyk ontfan voll

doodge¬mylen van den N. W. hoek van ’t Wezele gen, en na die put geleid wierden, maar
slagen

eiland lag. zy waren geen 5o schreeden van stranc
zyn.Hier ontviel hem de vaste wal N. N. gekomen, of zyn E. hoorde vreezelyk,

help, help, roepen; waar op hy aan-Q. en N., over al laag land zynde, waar
stonts uit zyn jagt ettelyke stukxen lossenby nog ; andere eilanden lagen
liet, dat deze moordenaars de vlugt deedIn ’t N. zag de Heer Keyts een grooten
nemen, die dus de overige, die reeds ininham, en stak O. N. O. na de overwal,
t water gevlugt waren, verlieten, waarIImylen van ’t Wezels eiland, en quam

op zyn E. aanstonts met het krygsvolkaan de W. zyde van een eiland ten anker
na de chaloep de Piessang, en zoo verderleggende ontrent 1 myl van een hoek,
digt onder de wal, en met de schuit aanLaewe genaamt, agter welken hy, vol-

land
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4 van deland voer, alwaar zyn E. nog
schuit zagonzen doodelyk gequetst nade

loopen ; doch Goozen Danielsz de Roos,
korporaal3Joost Theunisz. van Kortryk

Arent Sandersz van Kloosterleli, soldaat
en , na zyn E. vermoeden, ook Borri,
waren reets doodgeslagen , de hoofden

afgehakt, en naakt uitgekleed.
De sergeant trad met 16 man (door

ons geschut gedekt zynde) aan de wal,
en chargeerde braaf her om, doende zyn
E. desgelyks uit de Piessang; en men
bragt ondertusschen stuurman Goossen, en
Arent Sandersz, beide zonder hoofd, in

de schuit ; maar den korporaal en Borri

vernamen zy niet, ziende een stuk weegs
verre wel een swart op strand dood leg-
gen; doch konden niet bekennen, of het
Borri, dan of ’t een ander was

Daar op belastte zyn E alle de vaar-
tuigen der vyanden in den brand te ste
ken, dat in een oogenblik uitgevoert was,
hoedanig zy ook met hunne andere vaar-
tuigen en huizen aan de overzyde dezer
klip gelegen, leefden.

Ondertusschen schoot de vyand van
alle kanten uit het bosch ook dapper met
pylen , ’t geen de onzen niet belette nog
ettelyke praauwen weg te slepen, en aan
boord te brengen.

Dit was hier dus wel zeer quaalyk uit-

gevallen ; maar het kon nog veel erger
uitslag gehad hebben.

Daar op ligtte zyn E. ’t anker, liep
mylen buiten de wal, en zette onze doo

den daar in zee , terwyl ons ’s avonds
nog een matroos, Jan van Dord genaamt,
afstierf.

Dit eiland Nametotte legt op den W
hoek van de bekende Moordenaars rivier

en is tamelyk hoog land, na gissing wel
8 mylen in ’t rond , hebbende zelfs aan
de W. kant mede over al zeer goede
ankergrond. Ook is hier wel de voor-
naamste stapel des Massoy-handels, al
waar de Cerammers jaarlyks van Mey tot

Augustus komen handelen, van waar zi
ook zeer goed ebbenhout, en slaaver
vervoeren, aan de inwoonders daar voor
niet veel anders, dan den buik vol ryst,

en een deel groote koraalen, gevende
Dit volk is zeer sterk , en vry groo-

ter van gedaante, dan eenige andere hier
ontrent, en spreckt, behalven zyn eigen,
ook de Ceramze taal zeer vaardig ; zy
gaan (uitgenomen dat zy hunne schaamel
heid met boombasten dekken) geheel
naakt. Hunne neusgaten zyn vol prie
men doorsteeken, en hun geweer bestaat

in pylen, boogen, lancien en Tamboekze
swaarden. De vrouwen hebben dikke
koraalsnoeren om den hals, en de mid
delen, en zyn in haar aangezigt met
swartzel van gestampte smeexoolen zoo
afgrysselyk toegemaakt , dat zy eer

3
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bemorste verkens, dan menschen, gelyk
zyn. Ook zyn zy zeer onbeschaamt, en,
zoo veel men bespeuren kon, zonder

eenigen Godsdienst. Zy baaren hunne
kinderen in praauwen op de stranden,
en in de bosschen, en kort daar na wer-
pen zy die in een zak, die haar om den
hals hangt, zynde in zich zelve onnutte
beesten, of die ten minsten gelyk.

De W. hoek van deze moordenaars-
rivier lag N. O. ten O. den Z. O. hoek
van eiland Nametotte, daar ons volk ver-

moort was, N. O. ten N., en ’t Ooste-
lykste van ’t Wezels eiland Z. , ontrent
3 mylen van ons. Zyn E. quam daar op
weer onder ’t Wezels eiland ten anker.

Vermits nu hier voor ons niet meer te

doen viel, keurde zyn E., na nog a da-
gen vertoeyens, best, om , alzoo zy aan
’t Wezels eiland geen water vonden, ten
eersten weer na huis te keeren , hoewel

hy, volgens zyne ontfangen last, nog eens
op Aroe , wegens de paarelbank aldaar
aan moest gieren , om eenige voorraad
voor ons volk daar over te geven; maar
t zelve niet konnende krygen , liep zyn
E. maar na Banda, daar hy den 26den dito
behouden ten anker quam.

Hier uit nu kan men , ten minsten
eenigermaten, zien, hoe het in dit Nova
Guinea gestelt, en wat land en volk het
is

Met een woord moeten wy hier by
voegen , dat, by ’t vertrek van de Heer
Commissaris Dirk de Haas uit Amboina
naar Batavia, in ’t jaar 1691., Keffing,
een groot landschap op Ceram, weer on-
der t bestier van den Heer landvoogt van
Banda gestelt is; doch egter wierden die

van Amboina, by schryvens haarer Edel-
heden van den 24sten Februarii 1692. wel
uitdrukkelyk belast, op hunne sluikeryen
van Nagelen wel te letten ; hoewe
’t deel, dat onder Banda behoorde, zich.
volgens schryvens van haar Edelheden van
den 26sten Januarii 1680., anders tot de

bogt van Haja toe uitstrekte, staande al-
ses Bewesten die bogt na die tyd onder
Amboina; doch den 14den Februarii 1692.
en den 23sten Februarii 1694. gaven haar
Edelheden, by hun schryvens met het
Huis te Spyk, bevel, dat die van Banda
met hunne chaloepen maar tot tusschen
Keffing, en Werinama, tot het beletten

van ’t sluiken der Nagelen, zouden be-
hoeven te kruissen. Hoedanig zy 1681.
den 11den Maart die van Banda ook wel
van ’t uitroejen der speceryboomen tus-
schen Sepa en Haja verschoont; maar
aan die regeering by hun schryvens toen
egter de magt gelaaten hadden, om van
Werinama tot Keffing toe alles te mogen
doorzoeken , zoo als zy ’t noodig oor-
deelden. En 1695. den 23sten Januarii

’t jagtvoegden zy, by hun schryvens met
Bom¬1 2



BESCHRYVINGE VAN68

tot de Z. zyde, schor zonder eenig voetBombahi aan die van Amboina, ’er by,
strand, en zonder vuilen, die men be-dat zy egter begeerden, dat de Negryen
hoort te myden, zoo dat men tot op eenop Ceram, onder Banda staande, nog-
kanonschoot na 'er vlak op aan zeilentans de Ambonsche Hongivloot behoor-
mag; maar van de W. kant strekt eenlyke eere zouden moeten bewyzen; ook
rif ontrent een kanonschoot in zee , dathebben haar Edelheden de vaart na de Z.
men lean zien branden. Hy vond inOoster en Z. Wester eilanden , by hun
t aanzeilen, zoo als ’t eiland N. van hemschryvens van den 2esten Fcbruari 1693.
was gelegen, 40 vadem vuile grond, enaan alle de Amboineezen volslagen ge-
hiclt het daar op O. ten N. langs de wal,weigert, en ’t laatste ook zelf aan de
tot dat het eiland W van hem was, enBandaneezen verboden , hoewel zy heu
zich pas een musquetschoot verre van hemt eerste, alleen tot hun onderhoud, nog
opdeet, waar na hy hier ten anker quam.toegestaan hadden. En, volgens hunne
Hy vond hier veel zeerobben, en nog eenordie van ’t jaar 1694. mogten die van
andere soort, by na als zeerobben, dochBanda ook geen passen over Keffing ver-
die wel 18 voet lang waren. Hy zagder , dan tot Goeli Goeli , Hatiahoi,
hier geen groente , dan eenig rietbosch,Kissalaoet, Haja, en Rarakit verleenen.

Eer wy egter van die stoffe van Nova en hier en daar tusschen de klippen eenige
groente als pietercelie , doch zeer wei-Guinea en van het Zuidland geheel af-
nig; ook weinig gevogelte; maar vingscheiden, konnen wy niet nalaaten hier
op de reede veel visch, als groote steen-nog iets aan te haalen van de reize, die in

t jaar 1696., om te zien (zoo men wil braassem , en in 4 uuren tyds wel 436
of men iet van de Heer Coeper of de zynen groote visschen , als kleine kabbeljaau-
vernemen kon, derwaarts gedaan is. wen, met de hock, en nevens de zelve

Deze Heer is in ’t jaar 1684. of 1685. veel kreeften. Brandhout was 'er niet.

uit Holland met het schip de Ridderschap ook geen versch water, dan alleen op de
naar Indien vertrokken, en behouden aan hoogtens hier en daar in plassen, ’t geen
de Kaap gekomen, alwaar zyn schipper zeer moejelyk af te brengen zou zyn ge-
hoognoodig oordeelde, om hier een an- weest. Ontrent de regte ree is een brak
dere groote mast in te doen zetten, alzoo binnenwater , daar de robben uit zee
die, welke hy nu had, niet dogt, en hy over eenige steenen , die dit binnen-
met regt vreesde , dat zy hier mede de water , ontrent 20 treden verre van de

reis niet krygen zouden. zee afscheiden , inloopen. Anders legt
De Heer Coeper keurde dit veranderen dit halve maans wyze in een besloten

van mast af, behielt de oude, en onder- kom, zynde ontrent een pistoolschoot
nam de reize na Batavia hiermede; doch lang. In ’t zelve valt veel visch, als span-
men heeft zedert noit taal of teeken van baars van gedaante, die rood van verwe,
dit schip, of van yemant van dit volk ge- en zeer lckker is.

hoort, dan dat ’er eenige jaaren daar na Als men de W. kant van dit eiland

een gerugt quam dat de zoon van den ou- maar myd , zal men het over al zuiver
den Heer van der Stel, die met hem ver- vinden, en men mag 'er zonder schroom
trokken was, op Madagascar nog leefde ; op aanloopen. Het is mooi hoog land.
doch alles quam op niets uit. Zoo dat Den 2den December vertrokken zynde,’t Eiland
hy na allen schyn met man en muis in de zag hy den 3den ’t ciland Amsterdam. HetAmster-

volle zee gebleven is. Of men ’er egter legt 13 of13; myl regtZ. en N. van St. dam.
nog iets van ontdekken mogt op 't Zuid- Paulo, op de Z. breedte van 37 graaden
land, zoo wiert in ’t jaar 1696. deze vol¬ 48 min., en op de lengte van g5 graaden
rende togt ondernomen. 44 min. Het isongelyk, doch goed van

grond hier.De oude Vlielandsche schipper Willem
De Vla-

de Vlaming, ondernam de zelve met 3 Hy ging hier aan de wal; doch vond
mings

togt na ’t schepen, te weten , ’t galjoot of ’t jagt het zoo digt van bosch, dat men in een
Zudland de Geelvink (daar hy schipper op was ) dag geen 4 mylen ’er op kon vorderen,
in’t jaar de hoeker de Nyptang, en ’t galjoot de alzoo men door de struiken kruipen, en
1696. Wezel, uit het vaderland den 2ysten No- over de boomen klimmen moest.

vember, beginnende die, na dat hy van Hy vond ’er al mede menschen, nog
daar reets voor by de Kaap der Goede veesten; maar alleen eenige vogels, mus-
Hoope op de Z. breedte van 38 graaden kens, en zeerobben. Ook had een van
en 18 min., en op de lengte van 92 graa- ’t volk (zoo by meinde) een viervoetig
den, en 3 min. gekomen was. dier, als een wezeltje, en een als een vos,

Den 28sten dito was hy by ’t eiland St. gezien, en daar was veel biesbosch door
’t Eiland malkanderen gewasschen.Paulo op de breedte van 38 graaden en
St. Paulo. De grond is ’er doorgaans veengrond,40 min. en op de lengte van o5 graaden

die ontrent 3 voeten dik legt, en dan44 min doch zag, alzoo het dyzig weder
krygt men steen als uitgebrande puimsteen.was, maar een vlakken hoek ’er af. Hy

Zy is ook zeer mul, waarom de boomenbevond dit aan de kanten, of van de W.
hier
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hier niet hoog wasschen, konnende geen
genoegzaame wortels in de zelve schie
ten.

Hy ving op de reede hier ook visch,
en een soort van vaderlandze kabbeljaauw,
en ging den gden dito tegen den avonc
na 't Zuidland t'zeil

Hy vergoede den gden hier de kom-
passen op 20 graaden N. Westering,
zynde nu op 37 graaden 25 min., en op
de lengte van 96 graaden 4; min. , en
zag hier steenkroos dryven , ’t geen tot
de 36 graaden o min. duurde.

Den 12den dito zag hy op 35 graaden
een zeerobbe, die hem al huilende quam
naswemmen.

Den 13den verlag hy de kompassen
weder op 36 graaden omin-, op de lengte
van 105 graaden I1 min. , vergoedende

N. Westedie van 16 graaden 49 min.
ring. Den zosten dito dede hy dit weder
op 35 graaden 22 min., vergoedende de
kompassen van 10graaden N. Westering;
en hier stonden de zelve niet stil

Den 2gsen December zag hy 't Zuidland
op de bevonden breedte van 31 graaden

8min., en op de lengte van 130 graa-
den 18 min.

Den 28sten dito bevond hy by 2 pei
lings hier de N. W. miswyzing van 10
graaden 44 min., en van 10 graaden 12
min. ; werpende daar ook a8 vadem vuile
kraalgrond op 31 graaden 83 min , en
op de lengte van 133 graaden 44 min.
die daar na op 25 vadem liep, en be¬

terde.

Den z9sten dito quam hy onder ’t eik nd
Rottenest, ’t geen op 31 graaden 5omin.

breedte, en op de lengte van 134 graader
25 min. legt , ten ankter, ging 'er den
josten aan land , en vond er een stuk

vuurenhout, dat waarschynelykst wel eer
in een scheepsdck gesteken , doch al lang
daar aan strand gelegen had , alzoo de
spykers meest vergaan waren.

Hier was ook brandhout in overvloed

daar hy zich dierhalven wel van verzorg-
de

Den gden Januari 1697. ging hy met &80
gewaapende mannen (matroozen, solda-
ten, en officieren) hier aan de vaste wal
van 't Zuidland , daar zy ten I1 uuren
aanqumen.

Zy gingen eerst O. op, vernamen niets,
dat tot voedzel dienen kon, en alleer

maar eenige groote en kleine wilde boo-
men, uit welke groote als een soort van
lak of gomme droop, waar van zy een
monster medegebragt hebben. Ook von
den zy hier geen ander gevogelte , dan
veel kleine kakatoeha’s  en groene ra
vens, of parkieten met lange spitze staar
ten, die zeer schuw voor hen waren.

Ontrent 2 uuren na de middag quamen
zy by een binnenwater , dat zeer zout
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was, en vonden aan dit strandje veel klaare
voerstappen in ’t zand, zoo van bejaarde
lieden, als van kinderen ; zagen geen
menschen, maar egter hier en daar
grooten rook opgaan , daar zy ook na
toe trokken , zendende 3 man, en 2
swarten voor uit, om de menschen, zoo
zy ’er waren, niet te verjagen ; doch
vernamen, by die plaats gekomen, geen
menschen. Zy bleven dien nacht daar

campeeren, en vonden hier eens een, en
daar na nog twee hutjens, die meest on-
der de voet lagen, zynde in zich zelve
nog slegter, als die der Hottentotten,
van gebouw-

Den gden dito verdeelden zy zich, en

trokken in drie byzondere troepen , de
eene Z. , de andere N. en de derde O.
op i myl landwaard in; doch quamen

daar na by dit binnenwater, om yder
zyne bevinding op te geven , weder by
een ; doch hadden niets dan 1 of 2 ver-
valle hutjens , doch geen versch water

dat hen meest ontbrak, gezien; weshal-
ven zy een kuil by dit binnenwater groe-
ven, waar in zy redelyk goed water von-
den , waar mede zy zich in die groote
hitte , die zy hier gevoelden, behelpen
moesten. Zy vernamen by hunne weder
komst ook , dat dit binnenwater wel

voet was gevallen, een teeken dat het er-
gens in zee zyn uittogt, of gemeenschap
hebben moest

Zy vonden deze uitwateringook kort
er na wat Bezuiden ’t zelve. Twee van

hunne schuiten voeren dit uitwaterene
gat in, en vonden daar eerst z, en daar
na nog meer zwarte zwaanen, van welke

zy er 4 na Bacavia medegenomen, en 2
er levend gebragt hebben, als ook veel
visch, zonder tot nog toe eenig onge-
dierte , klein of groot, te vernemen,
blyvende die nacht nog aan de wal, en
gingen den yden dito weer na boord,
zeilende dien zelven dag, en de andere
scheepjens ook op den roden dito nader
na de wal toe , daar zy weer ten anker
quamen. Zy peilden ook ’t eiland Rotte-
nest Z., en een de rivier Z. O. ten O.
van hen , welke de Vlaming na de middag
met ; schuiten, om te zien, of hy geen
menschen daar ontdekken zoude, opvoer.

Zy vingen hier spiering met den hoek,
doch vernamen anders niet, schoon zy
dit binnenwater, of die zoute rivier, wel
10of 12 mylen op geweest waren. Zy
bevonden hier klaar op de Z. breedte van

31 graaden 43 min. te zyn, zy ontdek-
ten hier ook een rif van r myl, leggende
halve myl van de wal, en verzeilden
den 13den dito van hier, zendende, ter-
wyl zy met een Z. en Z. Z. W. wind
N. ten W. langs de wal zeilden , de
schuiten nu en dan eens na de zelve ; doch

kregen den 1gden de wind O. Z. O. en
O.13

Zwarte

Zwaanen
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Anno 1616. den 2ysten October hier aan De over¬O. tenZ., die dan eens weer van het Z.
gekomen het schip den Eendragt van Amster-O. door ’t N. na ’t W. liep. Ondertus- blyfzels

Har-indam , den opperkoopman Gillis Miebais vanschen quamen de schuiten weder aan
togsbaaiLuik, schipper Dirk Hartog van Amsterboord, met tyding van geen menschen,
gevon¬

nog vee, en zeer weinig geboomte, als dam , den zysten dito t zeil gegaan na Ban
den.

tam; en was het onderste (zoo men nietmede een steene rif ontrent ’t strand met

anders zien kon) met een mes aldus ge-veel klippen onder en boven ’t water op
sneden. De onderkoopman Jan Stins , de30 graaden 17min. vernomen te hebben,

gelyk alle de schepen ook den 16den dito opperstuurman Pieter Dookus van Bill,
Ac. 1616.’s nachts veel vuuren aan land gezien had

Deze regte reede van Dirk Hartogs baaiden
Den 1yden dito ging weder een schuit daar die schotel opgeregt geweest was

lag op 25 graaden 24 min. , daar zy numet gewaapend volk aan land, die niets,
dan eenige meeuwen van de buiten-ei- ook de N. W. miswyzing by een klaare

peiling bevonden 8 graaden 34 min. telandjens en klippen, aan boord bragten.
zyn.Den 18den dito bevonden, by een pei-

ling, de N. W. miswyzing hier 9 graa- Den gden Februari voeren zy nade wal,
den 21 min. (op de Z. breedte van 30 hebbende zich voor 8 dagen van kost en

graaden 30 min.) te zyn. drank voorzien , te weten de comman-
Den zosten dito zagen zy eenige eilan- deur Vlaming met zyn schuit, en de be

velhebber van de Hoeker de Nyptangdekens, en aan de wal wat kreupelbosch.
Den 23sten dito op 28 graaden 8 min. met de zynen, en vonden hier een eiland.

peilden zy een steilen hoogen hoek voor Zy quamen ook in een rivier, die zy
uit, zonden de schuit hier weder na land, wel 3 of a mylen opvoeren ; vol steen-

die tyding bragt hier menschen gezien te plaaten, en droogten , en zagen verder
hebben, doch konden, wegens de swaare veel binnenwaters als van verdronken
storting niet aan de wal komen; ziendt land ; maar geen menschen, nog iets
ondertusschen de menschen op de duinen dat voedzel geven kon; ook was de
voor hen, doch vry verre van zich, hee- grond, waar zy ook groeven, zeer zil-
nen loopen. tig.

Deze waren maar van een gemeene Zy quamen tegen den avond nog in
lengte, swart en naakt van huid. een andere rivier, die zy opvoeren, alzoo

Kort daar na de schuit egter aan land zy wel drie vierde myl ’t land inliep, en
geraakt zynde , zagen zy daar ook een daar een ronde kom, waar by zy eindig-
zeer zout binnenwater, en den 2ysten de, maakte ; doch alles was maar zout
eeniige hutjens, ook voetstappen van men- water; en men zag geen menschen nog
schen, en eenig gevogelte; maar hadden beesten, maar wel eenige schuwe duikers;
niets, dat voedzel geven kon, vernomen, ook kregen zy kort ’er na swaaren don-
dan alleen een plaats daar ( by nood) re- der , weerlicht en een harde regenbui,
delyk drinkwater, hoewel al te verre om die wel 2 uuren duurde, zoo dat zy den
naboord tebrengen, was. Al ’t geboom nacht vry slegt doorbragten. Ook zagen
te, dat hen hier ook ontmoete, was maar zy hier loof nog gras.
kreupelboscn Den 10den zeilden zy deze rivier weer

Den s-ten dito zonden zy de schuiten af, en ontdekten by eenige groote plassen
na de vral, die daar  inhammen, waar van binnewateren weer eenige voetstap-
van 't Zuidelykste wel drie vierde myl wyt pen van volwassche menschen , en van
is, ontdekten, die zy bevonden op 26 kinderen , die van een gemeene lengte
graaden 16 min. te leggen. waren, en bevonden verder dezen hoel,

Den 24en Februarii ontdekten zy aan welken zy hier ontmoetten , zeer rood
de wal 2 rivieren, van welke de eene van zand te zyn.
't Zuiden, en de andere O. aan zeer diep Den 1zden dito bevonden zy de N. W.
inliep. Ook waren zy eenen inham we miswyzing 7 graaden 21 min., en zagen
83 myl op geweest, en hadden bevon- den 13den een hoek, die heel steil, doch
den, dat die inham in ’t N. N. W. weer niet zeer hoog was, alwaar ook 3 klip-
in zee stortte pen N. N. O. van de wal strekten, die

Den 3den dito weer aan land geweest met reven aan een gehegt waren; en de
zynde, bragten zy niet alleen dit laatste wal liep hier Z. ten O. en N. ten W. ,

zynde nu op 24 graaden 42 min.berigt; maar voegden ’er nog by, dat de
opperstuurman van de Geelvink een plat Den 164en dito quamen zy onder de O.
geklopte tinneschotel op de aarde had wal, en peilden den Z. hoek (die zy
vinden leggen, die met twee spykers aan omliepen) Z. W. van hen, en zagen dat

dit een eiland was, zynde nu op de Z.een paaltje vastgespykert geweest, en
breedte van 24 graaden 54 min.waar van de eene meest vergaan, en de

Den 17den dito vergoeden zy op 23ander nog kenbaar was, op welken scho-
van 5graaden 59 min. , de kompassentel zy dit gesneden vonden.
graa-
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graaden N. W., en zagen 2 mylen Be¬
zuiden deze breedte een imbogt met een
schorre Z. hock, en Benoorden die breedte

was ’t laag land met voetstrand ; alwaar
de avondpeiling van 7 graaden ; min.
N. W. miswyzing was.

Den 19den dito ontdekten zy eenige
reven drie vierde myl van de wal, en ook
een hoek, van welke een rif een halve my

nverre in zee N. N. W. aan strekte

al-Benoorden de zelve was een inbogt,
enwaar de Geelvink ten anker quam

ens ,wat verder zagen de zandere scheer
voortzeilende beneden dezen hoek een

opening, als een rivier, en die wel 3 my-
len voor aan in de mond wyd was. Zy
zeilden ’er wel in, doch vonden nergens
ankergrond; en kregen tegen den avond
weerlicht, en in de wind. Deze inbogt
word Willems-rivier genaamt, in welke

alle de schepen naderhand nog ten anker

quamen. Zy legt op a1 graaden 28 min.
Op dezen zelven dag bessoot men ook

den 2rsten dito na Batavia te zeilen, alzoc

zy nu alles, dat hen belast was, uitge-
voert hadden ; waar op zy dan ook op
dien dag de ankers ligten, en derwaarts
voortgezeilt zyn.

Den zysten dito raakte de Geelvink van

hun af, en bevonden den 2den Maart 4
graaden 23 min. N. W miswyzing, en,

by een avondpeiling, maar ; graaden 33
min. N. W. miswyzing; die zy den gden
dito bevonden op 5 graaden 17 min. te

zyn.
Den zelven dag zagen zy ’t eiland Moni

op 9 graaden 50 min. , en den 6den dito
was de N. W. miswyzing 4 graaden ac
min. , den oden dito 4 graaden 29 min.,
den 1oden 3 graaden 14 min. , doch den
11den op 3 graaden 4r min., en quamen,
ziende nog dien dag het land van Java,
kort ’er aan behouden op Batavia.

Zy hebben hier en daar aan land eenige
erweten, gerst, en mostaartzaad in goe-
den grond gezaaid , en op zekeren dag
ook i wezeltje en 2 graauwe haazen, en
eenige bosrotten, als ook eenige pilan
doks (doch langer van pooten , dan de

gemeene , en swart zynde) op dit land

gevangen.
Ook vertoonen wy hier nevens de

eilanden Amsterdam en St. Paulo , zoo
als zich die uiterlyk opdoen, mitsgaders
dien inham , daar zy die swarte wilde
swaanen gevangen hebben, met de letter
D. gemerkt.

De laatste togt (myns wetens) na
’t Z. land gedain, is op de raad van een
Switzer, P. Purry geschied, na dat hy
aan de Heer opperlandvoogt van Swol,
en ’t jaar daar aan hier aan de Heeren Be-
windhebberen der Oostindische Maat-

schappy te vergeeis zynen dienst aange
boden had.
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Hy was van oordeel , dat men geen
heerlyker land, om ’er een volkplanting
met veel voordeel te maaken, voor d’E
Maatschappy ergens in Indien , dan or
't Zuidland, ter plaats daar ’t land van P.
Nuyts legt, dat zich op 32 graaden ver-

toont) vinden kon, en dat onze Maat-

schappy zich daar om verscheide redenen
die hy in een boekje geeft, behoorde ne-
der te zetten.

De Heer van Swol wees hem in ’t laatst
van zyn leven met deze stelling, dat de
E. Maatschappy reets land te veel had,
af, en de Heeren Bewindhebberen alhier
zeiden tegen hem, na dat hy tot Amster-

dam verschenen was, dat zynen voorslag
hen niet behaagde.

Daar na heeft hy zich na de Hee-
ren Bewindhebberen der Westindische
Maatschappy begeven, en die hebben
goedgevonden in ’t jaar 1721. dris
schepen, Thienhoven en den Arend ge-

demetnaamt, en een Hoeker,
Heer en Mr. Jacob Roggeveen, gewe-
zen Raad van Justitie op Batavia (die in
’t jaar 1714. na Holland vertrok) als
Hoofd dezer onderneming, derwaarts te

zenden , welke een geheel andere togt is,
om de Z. wel tot 66 graaden onderno-

men

De hoeker is op die togt gebleven, en
zyn die 2 schepen in een zeer elendige staat

zoo my geschreven is) den 1oden Septem-
ber 1722. voor Japara ten anker gekomen,
daar na op de reede van Batavia gebragt
en daar verder , ’t zy by aanhaaling, of
op een andere wyze, gebleven; gelyk ook
de Heer Roggeveen, en veel andere van

deze 2 schepen, in ’t jaar 1723. met onze
Oostindische vloot hier weder aangeland
zyn ; doch naderhand heb ik verstaan, en
ook eenigzins gezien , dat deze togt door
zyn E., en te gelyk door schipper Jan
Koster, woonende te Delfshaven, niet
gelyk ik in 't eerst meinde) na 't Zuid-

land; maar alleen ondernomen is, om na

zekere eilanden , de goud-eilanden ge-
naamt, en op 56 graaden Z. breedte ge
legen, te zeilen, en die op te zoeken;
maar die zy (schoon zy nog wel 10graa-
den verder dan hun bestek of last was

gezeilt hebben) niet hebben konnen vin-
den. Ik meine dat de vader van de Heer

Roggeveen mede eens daar op uit-, hoe¬
wel hy even ongelukkig, geweest is van
die niet te vinden. Of dit nu de zelve
goud en zilver eilanden zyn, die (zoo
men wil) Beoosten Japan leggen, er
waar na toe haar Edelheden in ’t jaar
1643. schipper Henrik Schaap, en den
onderkoopman Willem Byleveld, met het
jagt Breskens en Castrikom gezonden
hebben, en die te Nambo met hun twaal-
ven gevangen raakten , weet ik niet;
hoewel ’t my zeer waarschynelyk voor-

komt.

Togt van
de Heer

ooge¬
veen der¬

waarts.
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zich nog 3 kleiner in een driesprong,Komt. Onder de stoffe van Japan spre-
digt by de wal, pas Bezuiden de zelve,ken wy breeder hier van.
by een groote baai van 5 of « mylen inOok heeft de Heer Generaal Brouwer
’t rond, en aan des zelfs W. hoek opdoen;zynen vervanger den Heer van Diemen,
gelyk men aan des zelfs O. hoek nog eenby een brief , die zyn Edelheid van de
grooter eilandje leggen ziet.Kaap aan zyn Ed. schreef, al geraaden,

Twee mylen Oostelyker ziet men nogom een togt na deze goude eilanden, of
2zeer kleine en binnen de ; mylen O.wel na ’t goud en zilver eiland (zoo hy
op digt langs de wal ’er nog 7 leggen,’t in zyn brief noemde) te laaten doen,
van welke eerst 1 grooter , dan weer 1en was zyn raad, dat men dien togt den
kleinder , daar na weer  grooter eilan-rsten Mey niet uit Japan, maar van Ba¬
dekens t myl van een, en dan nog 3 zeertavia beginnen, en dan verder Benoorden
kleine ontmoet , die voor een baaiken,Borneo, Celebes, de Moluccos, de kust
meest Z. en N. 1 myl van een, gestrektvan Moro, of Benoorden Gammacanorre,

leggen.en zoo verder bovens winds in de Z. zee

Ten Z. O. van den O. hoek van ditloopen, en dan om de N. steken, by na
Poelo groot Co legt een eiland , hetzoo gelyk de Aquapulco’s-vaarders doen,
Wezels eiland (een ander dan waar vanom Beoosten Japan de N. Weste winden
wy bevoorens spraken) genaamt , datte zoeken ; maar hoe verre doch oit de
ontrent ; mylen lang, en meest 2 of 22Hollanders by hunne vaarten in ’t Oosten

myl breed , hoewel het in 't Z. O. noggeweest zyn, noit is geen van hen zoo
wel zoo breed is , en met een hock naverre aldaar, dan de voornoemde schipper
’t N. O- uitloopt.Koster by dezen togt, gezeilt. En daar

3In ’t N. N. O. van ’t zelve leggenalle , die derwaarts bevoorens gevaaren
kleine eilandjes digt by een met een rifjehebben, wegens swaare stormen en on-
aan de Z. kant, en in ’t W.Z. W. isweder , hunne reizen staaktenen

nog I klein eilandje digt by de wal, enwederkeeren moesten , verklaaren deze

Imyl van des zelfs Z. hoek legt het vogel-vrienden over al ’t schoonste weder van
eiland , dat meest N. ten W. en Z. tende wereld gehad te hebben, zoo dat zy
O gestrekt legt, en pas r myl in 't rondeen beter saaisoen, dan de andere, moe-
is, hebbende aan de Z. kant een rif, datten hebben waargenomen.
zich wel 1 myl verre in zee strekt.Hoedanig nu dit Zuidland in opzigt
Waar mede wy dan, en van de beschry-van Banda, en de Aroe gestrekt legt.
ving van die Z. O. en Z. Wester-eilan-kan men al mede in dit kaartje van de

den, mitsgaders van ’t gene wy wegensZ. O. en Z. W. eilanden (hoewel maar
stuks wyze voor zoo verre dit zig tusschen het Z. land te zeggen hadden, afscnei-

den ; zynde het ons genoeg het voor-de ii en 12 graaden vertoont) zien.
Wy geven in dit werk, op een andere naamste aangehaalt, en daar by, als met

de vinger, aangewezen te hebben , datplaats, nog eenig berigt van groote men-
die landen van tyd tot tyd door deze enschen, en reuzen, op 't Zuidland gevon-

den , door een Ambons vryborger, die gene byzondere persoonen by stukken en

brokken (gelyk zy nog zoo maar bekentop 't Zuidland verviel, en door een stuur-

man, die zulk een geraamte na Batavia staan) ontdekt zyn, tot welke ontdek-

van daar voerde, en die my dat beide kingen gelyk ook die van Nieuw Hol-
zelf verhaalt hebben; ’t geen wy daarom land of Nova Guinca (een streek lands,
hier niet herhaalen. die meer dan coo mylen , van den 10

Nu hebben wy hier nog by te voegen, tot den 33 graad Z. breedte beslaat) wy
dat zich ontrent 34 mylen Beoosten Ra- meest aan Frederik Houtman, aan die van
rakit, of den O. hoek van Ceram, een ’t schip de Leeuwin, aan Jacob Remens,
groot stuk lands, O. en W. strekkende, Pieter Nuyts, Pieter de Carpentier, Fran-
Poelo groot Co genaamt, opdoet, ten cois Pelsaart, Antoni van Diemen, en meer
W. van ’t welke een klein eilandje legt, andere (buiten de bevoorens reets van ons

en ten O van welk eilandie 1 of 2 mylen gemelde ) verpligt en schuldig zyn.

VYFDE HOOFDSTUK.

DAndasche Zaaken. Banda by de Portugeezen eerst bekent in ’tjaar 1511. Komst der
A Nederlanders in ’t jaar 1599. bier De eerste van hen hier met 'er woon gebleven.
Pieter Willemsz Verhoeven in ’t jaar 1609. bier. En de Engelschen reets mede bier.
De Bandaneezen staan Verhoeven ’t leggen van een Kasteel op Neira toe. Doch vermoorden
hem met veele der zynen. Verdere moord aan de onzen gepleegt. Labetakka verovert.
De Heer de Bitter, eerste Landvoogt hier. Die voor Celamme geklopt word. Vrede tus-

schen
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schen de Bandaneezen en ons. Dood des Landvoogts. Henrik van Bergel tweede Land-
invoogt. De vrede trouwloos door de Bandancezen gebroken. De Heer Reynst 1615,

Banda , om hen te siraffen. Poelo Ay door ons onder van der Dussen verovert. Doch
schandelyk verlooren. Poelo Ay door den Bevelhebber Lam in ’t jaar 1616. hernomen, en
de Bandancezen tot een nieuw Verbond gedwongen. Dat zy weder breken. Lonthoir in
’t jaar 1621. door de Heer Coen verovert , en alles verder aan ons overgegeven. Nieuwe
moord door de Bandaneezen gepleegt.

swaare stormen om de Moluccos in dat 1522.IA dat wy bevorens de eilanden
aar te konnen bezeilen, weer na Malac-van Banda, en ’t verdere, daarBanda-

ca , by zich hebbende Francois Serraan,sche Zaa- Vontrent aanmerkenswaardig, be-
ken. die, die van hem afgedwaalt zynde, on-schreven hebben; zoo zal het nu niet on-

dertusschen gelegenneid kreeg om zeergevoegelyk zyn, dat wy beginnen na te
gevallig Amboina te ontdekken.speuren, wanneer het zelve aan de Euro-

Na dezen eersten ontdekker van Bandapeers begon bekent te worden, en wie
blykt my nergens , dat de Portugeezenhet eerst ontdekt heeft ; ook wanneer.
hier in ettelyke jaaren weer quamenen op wat wyze , de Nederlanders het

De naasten aan hem waren Garsias Hen-verovert hebben.
rik, en Antoni Brit, welke laatste als eersteBy de Ouden vind ik daar niets van,
Landvoogt na de Moluccos gaande, enen schoon zy eenige kennis van de Noo-
in ’t jaar 1522. in ’t einde van Februariitenmuschaat, of van de Foelie, gehad
hier aangierende , dezen Garsias Henrik,t landhebben, wisten zy egter niets van
die pas voor hem van Gressic, op ’t eilanddaar zy viel.

Java, vertrokken was, al ten anker leg-Onder den Molukzen koning Marhhoom
gen vond.zyn in ’t jaar 1465. wel verscheide Ban- In dezen tyd , wanneer de Moluccosdaneezen in Ternate geweest, gelyk die
en ook Amboina , twee schoone land-eilanden ook wel van eenige Oosterze
voogdyen , eerst door de Portugeezenvolken bevaaren wierden ; doch van de
ontdekt waren , lag hen ook zeer veelhanda by hedendaagze Europeers komen ons als de

de Portu- aan Banda, als een land, daar zy zedertoudste volken, die de Bandasche eilanden
geezen zeer veel plagten aan te gieren, gelegen;eerst be-gekend hebben , de Portugeezen voor.

’t geen Brit ook bewoog, om hier voorkent in In die tyden wierden de Bandaneezen nog
zyn vertrek mede een zuil op te rigten;’t jaar door koningen bestierd , om ’t welke te

15II. dat egter zoo gemakkelyk, als met diebewyzen, wy maarde 24 Alkitsa of histo-
eerste (die my toeschynt door de Banda-rie van den Hitoeeschen schryver Ridjali
neezen om verre gehaalt, en ’er toen niethebben na te lezen, die daar in zegt dat
meer geweest te zyn) geenzins toeging :de koning van Rosingein met een vloot
want de Bandaneezen, zich hier tegen,der Bandaneezen mede na Hitoe quam.
met hevige woorden, en daar na met daa-In ’t jaar 1506. zie ik , dat de Ridder
delykheden aankantende , wilden dit inLudowyk di Barthema, een Italiaan van
t eerst gansch niet toestaan; maar nader-Bononien, hier geweest zy, die echter
hand , overreed zynde , dat 'er die metzoo belachelyk van Banda schryft , dat
een heel ander oogmerk, als zy zichmen zou moeten oordeelen, dat hy deze
verbeeld hadden, gezet wierd, hebbeneilanden noit gezien had.
zy het eindelyk toegelaate.Na dat Alfonsus Albukerk in ’t jaar 1511.

Hy vertrok in Mey van daar met eenMalacca ingenomen had , zont die
vloot van 7 schepen na Ternate, en ingroote man Antoni Abreus in December
dat zelve jaar verscheenen ook eenigemet drie schepen na de Oost, om de
Bandaneezen aldaar om nagelen in teMoluccos te gaan ontdekken.
koopen.Gelyk nu by dezen togt van hem ver-

Na dezen tyd schynen de Portugeezenscheide plaatzen aangedaan wierden, alzoo
zich hier in Banda als kooplieden , diegierde hy in den beginne des jaars 1512.
daar een vaste verblysplaats hadden, op-ook de cilanden van Banda allereerst aan,
gehouden te hebben, te meer, dewyl ikde roem hebbende van die 't eerst ontdelt
zie, dat Martyn Alfonso de Melo in ’t jaarte hebben, alzoo 'er (myns wetens) voor
1524. van daar z jonken na Ternate zont,hem noit eenig Europeër, dan de voor-
om Antoni Brit, met Almansor, koning vannoemde di Barthema, geweest is.
Tidore, in oorlog zynde, te ondersteunen.Hy maakte te dier tyd een verbond

Ook gierde in ’t jaar 1525. Garsiasmet de Bandaneezen , rigtte op ’t strand
Henrik, vervanger van Antont Brit in dewaarschynelyk van Combir, daar zy
Moluccos, hier aan, die Martyn Affonsohun verblyf hadden) een steene zuil op,
de Melo, van Brif na Malakka gezonden,met de wapenen van koning Emanuel, en

doch hier aangeloopen, met de Banda-de tyd van zyn komst aldaar, daar op
neezen in oorlog vond ; weshalven hy,uitgehouwen, nam een lading Nooten-
zich by hem voegende, hen tot zyn on-muskaaten in, en zeilde, belet door

geluk,K
IIl. Deel.
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geluk, aantastede, alzoo hy wakker klop
kreeg, en zelf gequetst wiert. Hy blee
daar , tegen zyn dank wegens zync

en konquetfuur nog eenigen tyd ,
niet voor de maand Mey naTernate ver
trekken

In ’t jaar 1526. zie ik, dat Garsias Hen-
rik, de tweede landvoogt der Moluccos,
Martyn Correa om ontzet na Banda zont

alwaar hy, na veel storm gekomen zyn-

de, Antoni Brit nog vont, en ook Ma
nuël Faucon, zeker hoofdman, daar mef

eenige waaren van Malakka , ten anker
komen zag

In ’t laatst van’t jaar 1528. quam Gon
salvo D'Azevedo , een vermaard Portu-
geesch hoofdman, hier van Malakk.
over Java ook aan , om den landvoog
der Moluccos, Meneses, te helpen. Hy
vont hier nog Garsias Henrik, den voo-
rigen landvoogt, en kort daar na quam
hier uit Ternate Vincent de Fonseca, met
alle de stukken en bewyzen ten lasten

welleers vaartuig2van Garsias Henrik
daarom van Gonsalvo D' Azevedo genomen
wiert

In ’t jaar 1529. zond de landvoogt Me¬
neses eenen Georgio de Castro na Banda om
volk, en andere behoeften; doch te ver

geefs.
Daar zyn ’er, die meinen, dat Banda

onder den Portugeeschen Landvoogt der
Moluccos al zedert ’t jaar 1525. en zoc
vervolgens, gestaan zou hebben; doch
dat is my al zoo weinig gebleken, als dat.
volgens ’t voorgeven van zommige , de
koningen der Moluccos ook over deze

eilanden geheerscht zouden hebben. Beide
deze zaaken zyn zonder eenige de minst
grond verdigt; en hoewel de Jesuit Jar-
ricus lib. I. c49.12. iets 'er af rept, als of
Banda wel eer onder de Moluccos gestaar
zou hebben, gaat dit by my in ’t minster
niet door

De Portugeezen hebben hier nu en dar
alleen gehandelt, en wel een fortres.
maar, voor zooverre ik weete, geen op-
permagt gehad, ook plagten zy hier we
om te ververschen, en water te haalen
aan te gieren , en ontrent Combir, en
Orontatte Gby Oforius Dalutatan genaamt)
gemeenelyk ten anker te komen. Een
blyk hier af is nog lang daar na geweest
een overblyfzel van een Portugeesche
kraak , hier ontrent gevonden , buiter

het welke men boven klein Walingen
een ouden gedenksteen onrdekt heeft,

dien de Heer Biesuanger, toen hy zedert
’t jaar 1700. bezitter van dat Perk was
wat nader aan strand heeft laaten bren

gen, en daar na doen zulveren van de
aarde en vuiligheid , waar mede die be
dekt was. Men vond ’er wel letters op
doch die onleesbaar, en niet wel te on

derscheiden waren, hoewel men dt voo
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gehou- 1599.een gedenlesteen der Portugeezen
den neeft. Ik heb egter yemant gespro
ken, die my naderhand zeide , daar op
uitgedrukt gezien te hebben , dat zeker
Portugees overste van een vloot daar be-
graven geweest was.

Het is ook zooverre van daar, dat de
Portugeezen meesters van deze eilanden
geweest zouden hebben, dat zy zelf niet
eens (volgens een brief der Heeren xviI.
van den 23sten October 1623. ) wisten
hoe veel de zelve in getal geweest zyn,
gelyk uit de aangehaalde plaats van Jar-

ricus, een van hunne beste schryvers over
de Indische zaaken, te zien is, daar hy
zegt , dat 'er ; waren ; ’t geen, met onze
voorige beschryving vergeleken zynde,
bevonden zal worden een groote misslag
te zyn.

Hoe lang zy hier naderhand zich nog
ophielden, blykt my niet; doch ’t is ze¬
ker , dat de Bandaneezen hen op zekeren

tyd, om zich over hunne geweldenaaryen
te wreeken, eens schielyk overvallen, en
alle dood geslagen hebben, zonder dat zy
dan lang na die tyd, hier weer ander volk
hebben durven zenden ; hoewel ’er daar

na, en zelf in onze tyd, weer eenige zyn

gekomen.

Dit berigt van de zaaken der Portu-

geezen in Banda geeft ons zoo veel licht
niet van deze landen, als wy wel uir de
bedryven der Nederlanders aldaar beko-
men zullen.

Na dat de wakkere zeeheld , Jacob
waarCornelisz. van Nek, met 8 schepen
Nomede ly in ’t jaar 1598. uitvoer, in

vember eerst met 3 schepen voorBan-

tam, en in de volgende maand ook de
andere daar ter reede gekomen waren.
vertrok hy met 4 schepen den 11den Januari

1599. weer na het vaderland , laatende
zynen onderzeevoogt , Wybrand van
Warwyk met de 4 andere , om de reize
na de Moluccos te ondernemen, dat hy
den Ssten Januari, als zeevoogt over de
schepen Amsterdam, Zeeland, Gelderland

en Utrecht, nevens zynen onderzeevoogt
Jacob van Heemskerk, ook uitvoerde

Hy quam met de zelve den 3den Maart
1599. in Amboina, van waar den 114en

der zelver maand ’s namiddags de schepen
Zeeland, en Gelderland, na Banda onder
Jacob van Heemskerk gezeilt zyn. Zy

kregen deze Eilanden den 14den ontrent
den avond in ’t gezigt, quamen ’s nachts
by Poelo Soewanggi , by hen Poelo
Scithan, dat is, 't Duivels eiland genaamt.
De loots, die zy by zich hadden, had
hen berigt gegeven, dat niemant hier of
durfde komen, om dat, na hun voorge-
ven , de Duivel hier woonde, waarom

zy, hier ontient komende, maar hun best
doen, om ’er voorby re geraken. Ten dien

einde nam ook die loots een bootshaak
en
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en ging voor in ’tschip op de bak staan
haalende dat eiland met de haak in schyn
als na hem toe, om ’er dus te eer (zoo hy
zich inbeelde) voorby te zyn. Als hy
moede was, lag hy die wel neder, doch
niemant mogt daar aan raaken, voor dat
zy voorby waren. Indien het wat stil
wiert, fluitte en schuiffelde dit manneken
met zynen mond, om de Duivel van daa
te lokken, en hem ’er als uit te fluiten.

Den 1gden zagen zy de eilanden Rhun
en Ay, en quamen ’s avonds op de ordi¬
naire Reede van Banda, tusschen Neira
en het Hoog Land, ten anker, alwaar
zy ten eersten verscheide praaukens met
monsters van Nooten, Foeli en Nagelen

aan boord kregen
Den 16den dito quam ’er een Sjahban-

dar (of tollenaar) aan boord , om met
den onderzeevoogt over tol- en anker
geld te spreken, ’t welk ter waarde van
4 bhaaren Foelie bedongen zynde, zoc

is de Nederlanders hier niet alleen de
handel, maar ook een huis, om hunne
goederen te bergen , door de Bandanee
zen toegestaan, waar na zy den z3sten dito

hun eerste koopmanschap in ’t stredeker

Ortattan, of Orontatte, aan land gebragt
hebben.

Den 2esten dito voer Heemskerk na Neira.
om dedaar hy ook een huis huurde ,
aangekoopmanschappen in te bergen
goedezien daar meer trek en vertier de
om datren, dan wel op Ortattan, was,

daar veel Javaansche kooplieden , die

grooten handel dreven, woonden
De verdere dagen van deze maand

wierden by de onzen met koopen enver-
koopen en ’t inladen van Nooten en Foelic
besteed; maar den gden April namen die

om datvan Neira hen hun gewigt af,
volgens ’s lands gewoonte , ’t ordi-zy7
geschenk aan de Orangkaja’s nosnair

en, dus ouiten hungegevenniet
verlof daar gehandelt hadden. Dierhal-
ven zonden de onzen den Commies var

’t schip Zeeland na hen toe, om dit af te
maaken , ’t geen met een vereering van
60 ponden Foelie gedaan wierd. Zy wa
ren deze geheele maand, en een gedeelte

van de volgende, bezig met hunne waa-
ren , bestaande meest in kustkleederen,
ryst, porcelynen, fluweelen, damasten,
armozynen, roode lakenen, enz. tegei
Nooten, Foelie en Nagelen, te verrui-
len , betalende voor een bahara Foelie
wegende 100 catti Banda, of 52 Hol-
landze ponden yder, 60 , voor een ba
hara Nooten 6, en voor een bahar-
Nagelen 4; Rders, tot a8 stuivers yder.

Die van Neira waren te dier tyd met
die van het stedeken Labetakka, op dit
zelve eiland aan de Noordkant gelegen

in oorlog, een geschil zedert eenige jaa
ren ontstaan, om dat die van Labetakka
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wel eer verscheide boomen in het gebied 1599.
van die van Neira om verre gehakt had
den

Den gden Juni quamen die van Labe¬
takka met 4Coracora’s op de Reede voor
Neira, alwaar zy tegen hen een scher-

mutzeling begonnen, en eenigen gedood
en gequetst hebben.

Dit bleef niet lang ongewroken, alzoc
die van Neira , Poelo Ay en Lonthoir
den 1yden dito na Wayer, een van de
Bondgenooten der Labetakkers, met vyf
Coracora’s, juist opeen tyd, dat die van
Wayer te Labetakka waren, en ’s nachts
blyven moesten, gevaaren zyn, waar door
die van Neira gelegenheid hadden , om
de meesten, die in het stedeken nog ge-
bleven waren , deerlyk te vermoorden,

en aldus met veel koppen, aan een touw
zamen geregen, in zegenpraal na huis te
keeren. Na dat zy hunnen moed dus aan

een meenigte Wayereezen gekoelt hadden,
rigtten zy nog een ander proerstuk van
wreedheid aan tegen een weerloos vrouw-

mensch, door hen als een krygsgevangene
mede gebragt , kappende de zelve zeer
onmenscheiyk midden door, en pron
kende ettelyke dagen aan een wel trots
met hunne bebloede zabels, om te too-
nen, hoe dapper zy zich in den stryd te
gen hunne vyanden gedragen hadden.

Na dat zy lang genoeg met deze af-

gekapte hoofden gepronkt hadden, wier-
den die eindelyk aan een stok geregen
voor ’t huis des Sjahbandars gebragt, en
op een groote steen , staande onder eer
groote boom, niet zonder veel bygeloove
ontrent die steen, ten toon gestelt, en,
na een uurdaar te pryk gestaan te hebben,

weer afgenomen, in een witte kattoene
doek gewonden , in een schotel gelegt
ter aarde besteld, en over de zelve, vol-
gens hunne wyze, veel wierook gebrand

Na dat de onderzeevoogt Heemskerk
met de Orangkaja’s van Banda het noo-
dige aldaar verrigt, en den 2den Juli allesDe eerste

had, heeft hy van de van henmet hen besproker
hier metzelve in vriendschap afscheid genomen en
er woon20 van zyn volk, met eenige koopman-
gneeren

schapen en geld, by de Bandaneezen ge
laaten, om ondertussehen daar Foelie en

Nooten, tegen dat 'er weer schepen uit
Holland komen zouden , op te koopen

Deze heeft hy aan de zelve niet alleen

zeer ernstig aanbevolen; maar aan deze
Orangkaja s ook eenige fraajigheden ver-
eert , op dat zy hen te beter mogter
handelen , gelyk zy beloofden te doen,
waar op hy met zyn 2 schepen den gden
Juli van daar verzeilde, en in ’t vaderland
in April 1600. aangeland is.

Na dezen tyd zyn herwaarts door den
zeevoogt Cornelis Matelief verscheide en-
kele schepen, als Delft, in Maart 1607.

met den opperkoopman Paulus van Solt.
deK 2
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de Vereenigde Provintien, Erasmus, Cey-1609.
lon, Terveer, en meer anderen, in ’t zelve
jaar gezonden; maar geheel andere voor-
vallen hebben de onzen hier twee jaaren
daar na gehad

De zeevoogt Pieter Willemsz. Verhoe¬
ven den 22sten December 1607. met een
vloot van 13 schepen uitgezeilt en den
gden Februari 1609., na ’t verrigten van
verscheide zaaken op de Malabaarscht
kust, te Djohor, Atsjien, enz., voor
Bantam, met de schepen Hollandia, Mid

delburg, de Geünieerde Provintien, Delft,
Rotterdam, Amsterdam, Hoorn, Zeelan
dia, ’t jagt de Paauw en een veroverd
prys, verschenen zynde, is hy met een
redeelte van deze vloot (terwyl de on-
derzeevoogt , Francois Wittert, met de
schepen Middelburg, Amsterdam , de
Paauw en de Hoope, naa de Molucco-Piere

gaan zoude) den 2gsten dito van daar naWillems-
Verhoe 3anda gezeilt, en den 8sen April, met c
ven schepen, te weten, Hollandia, de Ge-
’t jaar

mieerde Provintien, Delft, Zeelandia,
1609.

Cotterdam, Hoorn, voor Neira ten anker

gekomen, vindende daar ook 3 schepen
van den zeevoogt van Caarden, te we
en, Banda, Pattana, en ’t jagt de Een

deEn sragt, nevens een schip der Engelschen,
Engel¬ Hector genaamt, (die er toen al begon-
seer nen te komen) op de Reede, welk laatste
reet

mede hier schip den onzen in ’t koopen der spece-
ryen veel nadeel deed, alzoo zy voor een

phaar Nooten , te vooren voor SRder
ingekogt, nu 12 Rders geven moesten
weshalven Verhoeven goedvond tegens de-
zen Engelsman zoodanig te kladden, dat
hy het onmogelyk tegen hen gaande kon
houden

Deze Engelsman had hier en daar, op
de eilanden van Ay, Rhun, enz. eenige
van zyn volk gelegt ; maar wiert door
dezen kladhandel van onzen zeevoogt ge
noodzaakt de zelve alomme te lichten
verzoekende wyders zync hulpe tegen de
Bandaneezen , zoo zy iets tegen hem,
of de zynen, beginnen wilden

De Bandancezen, buiten gewoonte zoo

veel schepen der Nederlanders op hunne
Reede ziende , konden ten eersten wel
legrypen , dat dit niet buiten eenigen
toeleg geschiede; en wanneer zy by der
anderen hier over beraadslaagden, waren
die van Lonthoir van advys, dat dit ge-
schiede, ofom een nieuw Fort op Neira te

leggen, of om zekere moord, voor deze-

aan eenige Hollanders (zoo men voor-
gaf) door de Castiliaanen gepleegt, te
wreeken, aan welke hoewel zy geen dee

hadden, zoo scheen ’t egter dat zy deze
of gene zyde ’t zy van de Spaanjaarden,
t zy van de Nederlanders, zouden dienen
te kiezen , zoo dat daar te dier tyd ook
nog Castiliaanen schynen geweest te zyn

Dit gaf, schoon de Bandancezen tot die
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yd toe altyd in een zeer goed verstand 1609.
met de Nederlanders, en, volgens hunne

igene bekentenis, in alle vriendschap ge-
eeft hadden, onder hen geen kleine op
schudding, zoo dat alle nacht meer als

2000 Bandaneezen rondom de Logie der
Vederlanders waakten , behalven, dat

hun heyloos voornemen , hen reeds zoo

erre gebragt had, om vrouwen , kin-
deren, en goederen, voor af na ’t ge-
bergte te zenden , om daar mede, als
hunnen aanslag tegen de Nederlanders eens

uitbersten zou, niet belemmert te zyn.

Terwyl dan Verhoeven hier lag, quam
den 1oden April ’t schip de groote Zon,
en den 14den ook ’t jagt den Arent, en
le Valk met den koopman Jacob de Bitter.

an de kust Choromandel, hier op de
Reede

Ondertusschen maakten die van Neira

zich op de Z. Westhoek van ’t eiland
tegen over de Goenong Api , daar wei
eer het Portugees kasteel was, sterk, en

zonden den i1den gezanten aan den zee-
oogt, met verontschuldiging, van dat
zy zich met den anderen nog niet beraad-
saagt hadden , vermits hunne bondge-
nooten, die zy tegens aanstaande Woens-
lag verwagtten , nog niet gekomer
waren hoewel zy dit om geen andere
eden voorwendden, dan om tyd te wan
nen , en zich ondertusschen nog sterke
te maaken, hoewel hunne vestingskens.
en paggers, van weinig belang waren.

Zy wisten ook te zeggen , dat zeke
Dato, by hen als een Heilig geëerd, hen
voorzegt had, dat in de laatere tyden een
vit volk met veel schepen by hen komen.
n hun eiland, en de verdere landen daar

intrent, vermeesteren zou, welke tyd zy
reesden nu gekomen, en dus die voor-

zegging by hun komst vervult te zyn,
vaar tegen zy eoter zoo veel mogelyk
vas, waaken wilden.

Den 19den dito voer de zeevoogt Ver-
roeven met zynen Breeden Raad, en 250

soldaaten en Matroozen , na Lonthoir,

swaar hy van alle de Oranghajas der
ilanden van Banda verwagt wiert , om
ver het maaken van een kasteel op Neira

te spreken.

getreden was,Na dat hy aan land

stelde hy eerst zyn volk in ordre, en wiert
an de Orangkaja’s zeer wel (zoo het
uiterlyk geleek) ontsangen. Men ging
jaar op, volgens ’s Lands wyze, in een
onden kring zitten, en daar na vertoonde
le zeevoogt den lastbrief, hem van zyn
Hoogheid, den Heer Prince van Orangie
in de Heeren Bewindhebberen, tot het

eggen van een kasteel op Neira, mede-
gegeven. Hy lag in een groote zilvere
schaalc, en was in ’t Portugeesch geschre-
ven , ’t geen hen in 't Maleits vertaalt
wiert; maar dit voorstel scheen hen zeei

on



1679.

De Ban

daneezen

taanVer

hoeven

’t ieggen
van eer

Kastee

op Neir.

20

Z

onaangenaam te zyn ; weshalven zy drie
dagen uitstel verzogten, om zich nader
te bedenken , en met malkanderen daar

over te raadplegen, om den zeevoogt vast
antwoord te konnen geven.

Verhoeven, dit niet wel konnende wei-

geren, stont hen dit toe, en vertrok met

de zynen weer na boord.
Den zzsten dito ’s nachts quamen de

Orangkaja’s aan ’t schip van onzen zee
voogt, verzoekende nog drie andere da-
gen uitstel, om beraad te nemen, ’t geen

hen afgeslagen wiert, waar op wy, na
eenige geschillen, het eens geworden zyn,
m daar een Fort te leggen , alzoo zy
doch wel zagen, dat men hen anders daar

toe gedwongen zou hebben, aangezien
het schip de Ton alreede om den hoek
van Neira digt onder land was gaan leg-
ren, waar by zich de twee jagten, by
de minste onwilligheid der Bandaneezen,

gevoegt zouden hebben.
De zeevoogt, het nu dus verre op een

gemakkelyke wyze gebragt hebbende, is
den zasten dito met zynen Breeden Raad
na Neira gevaaren, om daar een bequame
plaats tot het leggen van een nieuwe
vesting af te zien ; ’t welk verrigt zyn-
de , is by met dien Raad , nevens 70c

gewapende mannen , den 2esten weer na
land gevaaren , om dit werk te begin-
nen. Hy vond, by zyn komst, het ste-

deken verlaaten, en de inwoonders gehee
na de andere kant van dit eiland gevlugt,
lat hem zeer wel quam , om verblyf-
jlaatzen voor zyn krygsvolk van de le-

dige huizen te maaken ; ook gaf hy last
dat yder in zyn quartier had te blyven,
en zich niet te verstouten eenige stroo-
peryen aan te regten, of den inlander
eenig nadeel in zyne bosschen ofte vrug-
ten te doen.

Men ging dan aan den arbeid, met

het omkappen der boomen , die hen in
de weg stonden ; doch als men dit nu
tot den 3den Mey gedaan had , bevont

men den arbeid en kosten grooter, dan
men gedagt had , en voor al den grond
zoo bequaam niet, als behoorde, weshal

ven de zeevoogt met zynen Raad goed
vond hicr van af te stappen, en liever het

oude kasteel , voorheen door de Portu
geezen daar gelegt, weer op te maaken,
en te verbeteren ,alzoo daar reets een

goede hegte muur rondom , de grond
zeer goed, en verder niet veel aan te doen
was , dan twee land- en twee zeepun-
ten, of bolwerken, er by te maaken,

gelyk zy in korte tyd gedaan, en dus dit
kasteel ten naasten by zoo volkomen, als

men ’t in ’t ade deel van ’t begin en voort-
gang der E. Maatschappy , fol. 51. in
Verhoevens Reize afgebeeld zien kan, in
staat gebragt, en Nassau genoemt hebben,
waar by in laater tyden, tot meerder ver-
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sterking, pas buiten de weg, een water 1609.
pas aan de zeekant gelegt is.

Den Igden sito vertrok het schip Pattana
met eenige Nooten , in gezelschap van
’t jagt de Valk, na Amboina, en den 17den
zond men volgens resolutie twee Leden
uit den Raad , om met de Bandaneezen
in der minne, zoo wegens den handel,
als wegens het herbouwen van een nieuwe
logie, te spreken, daar zy zich, volgens
het schryven van Jacob de Bitter, dapper
tegen stelden.

Den 22den dito hebben die van Neira,
nevens de andere Bandaneezen , eenige
uit den hunnen tot den zeevoogt gezon¬
den , verzoekende tyd en plaatze , om
een nader verbintenis wegens de prys der
speceryen met malkanderen te maaken,
vermits zy genegen waren die alleen aan

de Nederlanders te leveren; ook verzog-
ten zy te gelyk tot hunne verzekering
eenige gyzelaars , waar toe de opper-
koopman, Jan de Molre, nevens Nicolaas
de Visscher, die op Neira lang gelegen
had, en de Maleitsche taal zeer wel ver
stond, gekoren zyn.

De plaats der t'zamenkomst wiert een
musquetschoot buiten het Nederlands
quartier, op ’t strand onder een grooten
poom , na de Oostzyde van Neira, of
daar nu het Manggas-bosch is, met be-
sprek van na de middag daar te zullen
verschynen, bestemt.

Den zeevoogt Verhoeven met zynen
ganschen Raad, niet quaads vermoedende,
is met den zelven op den gestelden tyd,
ter bestemder plaats, verschenen, voor-
zigtigheids halven egter een troep solda-
ten onder den hoofdman Croonenburg
medegenomen hebbende, die hy ten eer-
sten ook in ordre stellen liet.

Hy vond daar nog geenen der Banda-
sche Grooten, weshalven zy hen met ge-
dult onder dien grooten boom zaten af te
wagten; maar vermits dit wat lang duur-
de , heeft de zeevoogt eenen Adriaan

sisevier die, alzoo by lang op Diohor
gelegen had, de Maleytsche taal verstont,
gezonden, om hen te doen weten, dat
hy met zynen Raad hen daar al eenigen
tyd gewagt had.

Devier by hen gekomen zynde, zag
zich ten eersten van een grooten trop
Orangkaja’s, die hem te gemoet quamen,
omringt, tegen welken zy zeiden , dat
zy daar al over lange zouden geweest zyn.
doch dat zy voor dat krygsvolk en de
musquettiers, die zy daar zoo geschaard
zagen , bevreest waren, en dierhalven
den zeevoogt verzogten, dat hy een wei-
nig van de musquettiers af, en wat nader
aan het bosch geliefde te komen, en het

geweer af te leggen, om daar hunne za-
menspraak te beginnen.

Verhoeven, met de zynen geen quaad
terK 3
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ter wereld vreezende, stond hun verzoek
gulhertig toe, en ging met de Leden
van zynen Raad zeer gerust en zonder
geweer daar henen, laatende zyn krygs-
volk ter plaatze , daar zy in reijen en
gelederen gestelt waren , blyven, te
meer , alzoo zy beloofden ook zonder
geweer te komen ; maar zoo ras had
den die schelmen en verraadersche Orang
kajen hen dus, zonder eenig krygsvolk,
en zoo na by ’t bosch, niet vernomen,
of zy hebben hun geweer, dat mef
steenen daar al van ’s nachts te vooren

bedekt lag, opgevat, en hen ten eersten
omcingeld.

De eerste van de Nederlanders, die dit
merkte, was eene Jan de Bruyn, die ter

stond riep, Heer zeevoogt, wy zynver-
raaden.

Verhoeven dit mede, doch te laat, ver-Doch
vermoor-nomen hebbende, riep om zyn geweer
den hem, en volk ; doch dit woord was naaulyks
met veel uitgesproken, of had ook al 2 of ; won-
der zy-

den, en wiert, nevens de meeste, die
nen.

daar met hem gekomen waren, jammer
lyk van die schelmen vermoord.

De soldaaten, die op ’t strand warer

blyven staan, een ysselyk geschreeuw, dan
eens van geweer, geweer, dan van moord
verraad, en manuen help, help, hoorende

schoten ten eersten wel toe, en bragter
veel van die schelmen, tot den avond tot

vegtende, om hals; maar de meesten ont
quamen het in ’t bosch, en namen ne
zons ondergang de vlugt na hunne vastig-
heden , die zy van tyd tot tyd ontren

het stedeken Ratoe , daar digt by leg-
gende, gemaakt hadden.

Zoo ras men geen vyand meer vernam
ging men de dooden, en gequetsten op
zoeken. Men vont den zeevoogt zonder
hoofd , en met 29 wonden deerlyk aan

zyn einde gebragt.
Jacob van Groenewegen, opperkoopmar

op ’t schip Delft, was mede hoofdeloos
buiten welken men ook Jan de Bruyn,
Adriaan Ilsevier, en nog 26 anderen
droevig vermoord hier en daar legger
vond, met welke lyken de onzen, alzoo
hier voor eerst niet anders te doen viel,
weer na hun quartier trokken, dat zy dien
nacht wel bezetteden, om van die verraa-
ders niet overvallen te worden

Den 23sten dito trokken de Nederlan
ders met vier compagnien soldaten door
het eiland, om hunne verdere dooden al
omme op te zoeken.

Op ’t strand gekomen zynde, vonden zy
Jan de Molre, opperkoopman op ’t schip
de Geunieerde Provintien, en Nicolaas de
Visser, nevens twee jongens, en ver-
scheide anderen van hun volk, niet verre
van dit stedeken Ratoe, mede vermoorc
leggen, die zy, om het sterk werpen

met werpspiezen en hasagayen der Ban
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danezen, niet konden mede nemen, ge- 1609
noodzaakt zynde met verlies van een sol-
daat, die zich meester van die lyken zogt
te maaken, na hun quartier af te trekken,
wy hadden hier 38 (of zoo andere wil-
len 45) mannen verlooren.

Men begroef den zeevoogt Verhoeven,
Jacob van Groenewegen en Jan de Bruyn,
in een graf, voor hen in 't kasteel Nassau

gemaakt, over welke, volgens krygsge-
bruik, drie kanonschooten van yder schip,
en drie chargien met musquettery , ge
daan wierden.

Men vont ook goed Simon Jansz. Hoen,
tot de weerkomst van den onderzeevoogt
Francois Wittert, als zeevoogt te er-
kennen, en versche-de andere veranderin-

gen met ’t aanstellen van nieuwe bedien-

den te maaken, om de opene plaatzen op
de schepen, en in den Raad, te vervul-
len

Op dezen zelven dag zonden die van
Orontatte een van onze posthouders

genaamt , tot deWouter van den Enden

onzen op Neira, zich verontschuldigende
van aan deze moord geen deel gehad te

verzogten zy methebben. Dierhalven

ons, gelyk bevoorens, invrede te leven,
belovende de onzen, die by hen waren

te zullen bescher-tegen die van Neira

men.

Maar hoe onschuldig zy waren, is uit
een nadere boodschap van dezen van den

Enden, nog op dien zelven dag aan de on-
zen op Neira gedaan, klaar af te nemen,
aangezien zy lieten weten, dat de onzen
het kasteel aanstonts afbreken , met hun

krygsvolk vertrekken, en maar eenige
kooplieden, om met hen te handelen, en

te koopmanschappen, daar laaten, of dat
zy hen anders als vyanden mede aantasten,
zich met de andere Bandanezen tegen hen

3 OIvereenigen, en alle de Hollanders
Orontatte, op Poelo Ay , en op Poclo
Rhun leggende, doodslaan zouden, op
al het welke de zeevoogt Hoen, met zy-
nen breeden Raad, geen ander antwoord
gaf, dan dat zy niet genegen waren zulks
te doen, een boodschap, die deze van den

Enden hen niet brengen dorst, om zich

zelven , en de verdere Hollanders, die
nog by de Bandanezen waren , in geen

levensgevaar moedwillig te brengen
Men vernam in dezen nacht tot drie

maalen toe een swaar geroep en getier
als of het onder de Bandanezen alarm

was; maar daar volgde niets op.
Den zasten Mey quam van den Enden

uit last van die van Oronttatte, verzeld
van twee Orangkaja’s, en een Lonthoirze

slaaf, met geld en schoone woorden hier
toe bewogen , weder by de onzen op
Neira in de logie, alwaar zy welkom ge-
heeten wierden ; maar men vont onder-

mettusschen goed , die Orangkajas
hun
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1709. hunnen slaaf gevangen te houden; waar
over zy zeer verwondert waren , alzoo
zy niet beter wisten, mogelyk door van
den Enden dit wys gemaakt, of wy
hadden besloten het kasteel te verlaaten,
en met de schepen, en ’t krygsvolk, te
vertrekken , laatende daar maar eenige
lieden om den handel met hen (gelyk zy
verzogt hadden) te dryven.

Men zont dezen slaaf met een brief na

Lonthoir , waar in verzogt wierd , dat
zy ons volk in vryheid wilden stellen, of
dat men, indien zy dit nalieten , hunne
gevange twee Orangkaja’s ophangen zou

Cy bequamen geen antwoord ; maar
Verdere kregen den 2esten dito van Lonthoir ty-
moord ding, dat de Lonthoirezen, onzen koop-
aan de

man aldaar, Dirk Pietersz. genaamt, nietonzen gé
tegenstaande hy ziek was, en Cornelis vanpleegt

den Enden, adsistent, jammelyk omge
bragt hadden.

Dit schendig bedryf was oorzaak, dat
met zynen Raad,de zeevoogt Hoen
van alle de sche-goedvond de bloedvlag
en alle de Bandapen te laaten waajen,

nezen den openbaaren oorlog daar by te
verklaaren

Zy beschoten daar op die van Lonthoir
zeer sterk, en kregen een praauw, waar

af ’t volk overboord gesprongen, en het
ontswommen was.

Den 3osten dito deed men een togt met
boots en chaloepen rondom het eiland
Neira verbrandende al de vaartuigen
der Bandanezen , die zy vonden , waar
onder twee nieuwe jonken , die nog op
stapel stonden.

Den 3rsten dito besloot men, de nieuwe
sterkten, die door den regen instortten, met
paalwerk te omheyen, en te beschoejen.

Den ien Junii zont men ’t jagt der
Arent naa Amboina en Ternate, om ken-

nis te geven van die bedroefde moord,
door de Bandanezen aan zoo veel wak-
kere mannen op zulken schelmagtigen
wyze bedreven.

Den 3den dito waarschouwde ons een
Chinees van Celamme, dat de Bandane-
zen eenen aanfslag op onze chaloepen en
boots hadden, waar voor men zich der

halven, zoo veel mogelyk was, wagtte
Men was nog dagelyks met alle man

bezig, om het weinige , dat nog aan
’t kasteel ontbrak, te voltoyen , en het
aldus in een volkomen staat van tegen

weer te brengen.
De twee gevangen Orangkaja’s had

men op ’t schip Hollandia wel in de
boejen gezet ; maar zy, middel gevon
den hebbende, om die in stukken te bre-
ken , waren overboord gesprongen, en
na land geswommen.

Den roden dito zag men een jonk in
zee , waar op men drie chaloepen, en
eenige boots, uitzond , een van welke
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de zelve onderhaalde. Een der onzen 1609¬
overgesprongen zynde wiert aanstonts met
een kris doodgesteken , waar op de on-
zen alles doodssoegen, en de rest der in-
landers, die beneden gevlugt, en niet ge-
negen waren zich over te geven, op 15
na, die om lyfsgena baden, met vaar-
tuig, en lading, in ryst, porcelyn, enz.
bestaande, verbrand hebben; naderhand

bevindende , dat het een vaartuig van
Gressic, op Java, was.

Den z2sen dito vertrok ’t schip Banda,
met Nooten en Foelie volladen na ’t Va-
derland.

Den gden Juli heeft men met alle de
chaloepen, boots, en met de meeste sol-Labetak.

ka ver-daten, het stedeken Labetakka stormen-
Ciet.derhand ingenomen. De Bandanezen

namen de vlugt in ’t bosch, en lieten al-
les voor ons volk ten proy , die daar
fraajen buit, en onder anderen 14 bas-
zen, die men na ’t kafteel bragt , von-
den.

Dit had ons geen een man gekost,
maar de zeevoogt Hoen, en 3 of 4 ande-
ren, waren gequetst.

Den a6sten dito was men met diergely-
ken aanslag op Celamme bezig, om hunne
vaartuigen aldaar ook te vernielen ; doch

men vont 'er niet , dan eenige kleine
praauwen.

Men had ondertusschen, alzoo ’t kasteel pe Heer
nu voltooid was, goedgevonden om de de Bitter

eecteHeer Jacob de Bitter, van Haarlem, com-
Land-mies op ’t schip Hollandia, als eerster
1009Gouverneur van ’t kasteel, aan te stellen
hier.

Dezen Heer nu, bevelhebber van het
volk , dat na Celamme gegaan was,
meinde, dat men het daar by niet laaten,

maar Celamme zelf aantasten en verras-
zen moest

Hy deed het ookt, hoewel met eenige
tegenspoed: want, die van Orontatte en
Lonthoir dit vernomen , en hen hulp-
troepen gezonden hebbende , vont hy
daar meer tegenstand , dan hy gedagt
had, zoo dat hy, alzoo het daar over al
steil, en kort onder ’t gebergte is, ge-
noodzaakt was met de zynen na de cha-
loepen en boots, met verlies van 9 man-
nen, en 70 gequetsten, af te trekken

Die voor
Hy zelf was mede door het dik van zyr CAamma
been geschoten, behalven dat zyn lieute-geklopt

word.nant, vaandrig, sergeant, en meer an-
dere zoodanig toegestelt waren, dat het
hen geraaden was, zich weer na Neira
te begeven.

Den 8, 9 en roden Augusti deden de
Bandanezen, wel ziende, dat de Neder-
landers besloten hadden zich daar vast te

maaken, hun uiterste best, om vrede te
bekomen , ’t geen door ’t over en weder
gaan van zekere Macassaar, die veel be¬
wind onder hen had, eindelyk zoo verre

gebragt wierd , dat Henrik van Bergel,
die
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die hier voor dezen als opperkoopman
gelegen had, afgevaardigt wiert, om
met dien Macassaar na ’t schip Zeelandia,
dat voor Lonthoir op de brandwagt lag,
te vaaren , om van daar ter halver

vegen nader met die van Lonthoir te
spreken.

Den irden dito wiert dit zoo verre be¬

vordert, dat de zeevoogt Hoen, met de
Leden van den Raad , alzoo hen geen
verdere moeite diende, den Bandanezen
deden zeggen , dat zy genegen waren,
vrede met hen te maaken , waar toe hy
Henrik van Bergel, en Adriaan van der Dus-
sen nevens dien Macassaar na Lonthoir
gezonden heeft, met last van daags daar
aan op ’t schip Zeelandia ten dien einde
te komen.

Den 12den dito vervoegde zich de Heer
Hoen met zynen Raad aan dat schip, laa-
tende de witte vlag waajen, waar op de
Macassaar, en, na dat hy eens na Land
gevaaren was, ook eenige Orangkaja’s
aan boord verschenen , hoewel de vrede

niet, voor den 13den dito, getroffen wiert.
y welke de Bandanezen zich ook ver-

bonden hadden de Foelie en de Nooten

aan geen andere, dan alleen aan de Ne-
derlanders, tot een zekere gestelde prys,
te zullen leveren.

Men had ook uitdrukkelyk bedongen,
dat alle jonken , van buiten komende,
gehouden zouden zyn onder het kasteel

te komen leggen, en dat niemant, buiten

verlof van den Landvoogt op ’t eiland
Neira zou komen woonen ; waar op
dan den 14den dito de vrye handel, als
bevoorens, zynen voortgang nam, zoo
dat de Bandanezen nu weer Nooten en

Foelie in overvloed na ’t kasteel bragten,
en aan de onzen leverden.

Op dezen zelven dag stierf de Landvoogt
Jaccb de Bitter, van zyn wonde, die hy
voor Celamme ontfangen had , en den
1eden dito is in zyn plaats de Heer Henrik
van Bergel als Landvoogt, en als zyn
weede Willem van der Voort, aangestelt.

Vermits nu alles hier weder in rust was,

besloot men den 1yden dat de zeevoogr
met de schepen Hollandia, de Geunieerde
Provintien en Delft, den 19den dito naar
Amboina en Ternate vertrekken, en Zee-

landia na Gressic en Bantam , doch dat
Rotterdam en Hoorn daar blyven zouden,
om haare lading in te nemen.

Na dat nu deze schepen vertrokken,
en die 2 gemelde daar maar waren ge-
bleven , , waren de trouwlooze Banda-
nezen weder stouter geworden, en had-
den zich, meest door een Engelsman
daar toe aangezet , die onder Ceram
ten anker lag , en de Nooten en Foelie
door zyn volk, dat hy op Poelo Ay en
Poelo Rhun had , opkoopen liet, ook

verstout, om de onzen weder den oorlog
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aan te doen , welke tyding de onze van 1615,
die 2 schepen laatst van daar gekomen,
tot hun leedwezen, in Julii 1610. op
Greslic, na dat zy daar al een maand ge-
legen hadden, eerst vernamen.

Ook quam dit Engelsch schip , van
schipper David Middelton, welk twee derde
met Foelie en een derde met Nooten ge-
laden was, den 18den October in ’t zelve

aar voor Bantam ten anker, bevestigen-
le , even als het jagt de Griffioen den
11de. Scptember mede gedaan had , dat
de onzen met die van Banda nog in oorlog
waren , en dat de laatste nu wel weer

vrede zogten, maar dat de Nederlanders
daar geenzins toe verstaan wilden.

Eer de Griffioen uit Banda vertrok,
merkte ’t voll van die bodem, dat zeker
swart hun kabel tragtte af te hakken,
welken zy gevangen kregen, en aan de
boegspriet ophingen.

Zedert hadden de onzen geduurig oor-
log met de Bandinezen , weshalven zy
van tyd tot tyd een vast besluit namen,
m hen, zoo ras zy een genoegzaam getal
schepen uit ’t vaderland bekomen zouden
nebben, eens met ernst aan te tasten, en

dat gansch nest uit te roejen.
Dit liep egter nog al eenige jaaren aan,

ot dat eindelyk de tweede opperland
voogt van Indien, de Heer Gerard Reynst,
met een aanzienelyk vloot, in Junii 1613
uit Texel in zee geloopen, en 1614. be
houden in Indien, en voor Bantam geko-
men zynde, goed vond met de zelve in
de maand December naar Banda te ver-

rekken, om dit groote werk van wraak
over zoo veel bedrevene trouwloosheden

der Bandanezen met ernst te gaan uitvoe-
ren.

Terwyl hy voor Japara op de Reede
lag, quam daar het schip Nassau met den
opperkoopman Pieter van den Broek, van

Antwerpen , die met hem uitgezeilt,
maar ondertusschen na ’t Roode Meir,
en ’t gelukkig Arabien geweest was, om
den handel daar op te regten , welken
zyn Ed: na den koning van Boeton zont,
met last om van daar in Amboina, of
Banda, weder by hem te komen.

By zyn komst den 6den April 1615. in
Amboina bevont hy, dat de Heer Reynst
al na Banda vertrokken was; weshalven

ny zyn Edelhd den yden dito volgde, en
nog die zelve dag voor Neira op de Reede
gekomen is, alwaar hy den opperland-
voogt met een vloot van ri schepen vont.
die nu met ’t schip Nassau nog versterkt
wierd.

Sen 14den Mey zont de opperland-
oogt ’t schip Nassau, nevens 3 jagten,
Eolus , Neptunus en de Morgenstar,
nitsgaders fregatten, 1 chaloep, en 10
welgemonteerde boots, na Poelo Ay,
met last aan den Heer van der Dussen, en

den
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Banda,

om hen
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1615. den opperkoopman van den Brock, om
dat eiland in te nemen, hen 9oo soldaten,
of matroozen, ten deele Hollanders, ten

deele Japanders, medegevende
Na dat de Heer Adriaan van der Dussen

die ’t opperbevel over deze ondernemint
had, ontrent Poelo Ay gekomen was
zette hy het digt onder het fort der Ban
danczen , deed zyn volk ten eersten lan-
den, en met zoo veel dapperheid op de
vesting aanvallen, dat zy , na een half

uur vegtens, een bolwerk aan de water-

kant inkregen, na dat zy de Bandanezen
bevoorens al uit de loopgraven hadden

Poelo Ay doen wyken. De Japanders waren ’er
door on met hunne vaandels eerst boven op geko-
onder van men , en daar na de onzen , die hen
der Du-

dwongen de vesting te verlaaten , en nasen ver-

’t laag gebergte (hoewel ’er maar weinigovert.

heuvelkens zyn) en in het bosch de vlugt
te nemen

De Hollanders, op deze spoedige ver-
overing nu meinende alles hier meesser te
zyn , begaven zich wat te schielyk toi
rust, ’t geen de Bandanezen waarnemen-

e¬de, zyn zy met een nieuwen moed weder
aangevallen, en hebben de vesting van de

landzyde , daar zy open lag hebbendeDoch
aan de zeckant maar een muur van afsny-schande

ding) zonder slag of stoot niet alleerlyk ver-

looren weder ingenomen, maar, door ’t in brand-
steken van de pakhuizen, vol speceryen,
ryst en kleeden, en door hun sterk schie-

ten met roers, de onzen ook genoodzaak
het eiland met verlies van veel volks, en

nog meer gequetsten op den derden dac
schandelyk te verlaaten

De onzen vonden hier een heele en

halve Engelsche chaker, (een soort van
geschut) met veel lange vogelroers, die
zy voor af met 60 sockels Foelie, voor
alle onkossen, na boord zonden.

Onder hunne gevangenen , was cer

Moorsche Priester , en een Javaanscne

schoolmeester, uit welken zy verston-
den , dat de Bandanezen mede vry wat
schade geleden, vermits zy wel 30 Orang-
kaja’s, of Grooten, verloren hadden

Van de Hollanders waren 'er by ’t in
nemen van die zeepunt, 9dood gebleven,

en 150 16 gequerst; maar in het aftrek-
ken hadden zy 27 dooden, en 170 deer
lyk gequetsten bekomen.

Ook waren ’er a van de onzen by de
Bandanezen overgeloopen, van welke de

een , Oogien van Piaarlem genaamt , de
onzen , met uit een boom te schieten,

veel quaad gedaan had, treffende eens met
een roer 2 persoonen, die naast de Heei
van den Brock stonden , dat zy dood ne-
dervielen, behalven dat 'er nog een door

gequerst wiert
Deze slegte tyding, te gelyk met al dit

gequetst volk, op Neira gekomen zynde,
was den Heer Reynst gansch niet aange

III. Deel.
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naam, en bragt ook een algemeine ver- 1616.
slagentheid onder zyn volk, ’t geen on-
getwyffelt van een beteren uitslag geweest
zou hebben, indien de Heer Reynst (ge-
lyk de Heer van den Broek zyn Edelhd ge-
raaden had, zeggende voor zyn vertrek,
dat het in den Raad zyn vrienden niet
waren , die hem dit afrieden) zelfs in
persoon mede gegaan was, alzoo men op
alles dan wel beter en spoediger ordre had
konnen stellen , daar men nu eerst voll
na Neira, om zyn nader advys in te ne-

men , waar mede veel tyd vergeefs ver-
liep, zenden moest.

De ongelukkige uitslag van deze on-
voorzigtig behandelde en in 't eerst zoc
wel gelukte onderneming was oorzaak
dat ’er in dit jaar niets verder hier verrigt
wiert ; doch in ’t j ar 1616. is de bevel
hebber Jan Dirksz Lam met 12 schepen
en veel volk, naar Banda gezonden, waar
mede hy op den 1oden April Poelo Ay
op deze wyze ingenomen heeft

Men had de voortroep aan den lieute
nantcolonel Gysbert van Vyanen , van
Utrecht, verzelt van de hoofdmannen

Henrik Steur van Sommelsdyk , Henrik
Gosdey, Willem Jacobzoon van Ter Vere,
toebetrouwt, en hem 240 man, behal-

ven eenige Japanders, medegegeven
Over de middeltroep had de hoofdman

Lambert Adamzoon, gezegt Lankbair een
Akenaar, het bevel, ondersteunt door de
hoofdmannen Pieter Backer van Antwer-
pen, Jan Verhoeven van Thiel, en YTsbrana
Corneliszoon van Amsterdam, en zy bestont

in ’t geheel uit 250 soldaaten boven deze
officieren.

De agtertroep wiert aangevoert door
den hoordman Henrik Beverning van Gouda,
die de hoofdmannen Abraham Halling van
’s Gravenhage, en Henrik Herentals, nevens

230 soldaaten, behalven een groot getal
matroozen, en scheepsvolk, by zich had.

Buiten deze hadden nog twee byzon-
dere Zeeusche hoofdlieden het bevel over
al het ander scheepsvolk, dat last had,
om ’t geschut, en ’t vordere tot dien trein
noodig, te verzorgen.

De Sergeant Majoor over al deze man-
schap was de hoofdman Adriaan van der
Dussen, zoo my toeschynt, de zelve, diens
volk het tegen zyne welgegevene ordre in
’t voorleden jaar zoo slegt daar had laaten

leggen
Deze deden nu hunne zaaken zoo wel,

dat zy niet alleen die vesting herwonnen,
en nu Revenge noemden, maar verover-
den ook het gansch eiland Ay, en dwonen de

gen de inwoonders zoo van dat, als van Bandane-
de verdere omleggende eilanden, om met ten tot

eettteetur
de onzen in Mey 1616. een nieuw ver

Verbond

gedwon-bond tot groot voordeel der Oostindische

gen.Maatschappy, zoo zy het maar nageko¬
men waren, aan te gaan.

MaarL.
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Maar wat staat 'er op deze trouwlooze

schelmen te maaken was, heeft men zoo

in ’t vervolg, als te vooren, gezien.
Zy hadden al zedert den 1oden Au-

gustus 1609. een zeer naauw verbond
met de Nederlanders aangegaan , waar

by zy zich onder de bescherming van
haar Hoog Mog: gestelt, en belooft
hadden geen speceryen aan iemant dan
alleen aan de Nederlanders tegen een ge-
zette prys, te leveren, mits dat die hen
tegen de Portugezen , hun beider vyan-
den, beschermen zouden.

Deze beloften quamen zy zoo lang na,
als ’t in hunne kraam diende, en hebben

zich niet geschaamt, dit verbond trouw-
loos te breken , hunne speceryen aan
anderen te verkoopen , onze comptoi-
ren schelmagtig af te loopen, ons volk,
zoo zy niet Moorsch worden wilden,
jammerlyk te vermoorden, en aldus al-

les, ’t geen volslage schelmen en verbond

brekers pastte, te bedryven.
Zy overtraden, en braken niet alleen

weder dit verbond, maar zelf ook een

nieuw in ’t jaar 1617. met den derden
opperlandvoogt, de Heer Laurens Reaal.

aangegaan, laatende zich geduurig door
de Engelschen opruyen, die de eilanden
van Banda , tegen ons in oorlog zynde,
van levensmiddelen, geschut, oorlogs
voorraad, volk, en schepen, verzagen,
en hen de behulpzaame hand boden.

In deze moetwil hielden de Bandane-

zen nog aan, tot dat in Junii 1620. te
Jakatra op de Engelsche, en op de Ne-
derlandsche vloot , aldaar ter reede leg-
gende, het tractaat, van Julii 1619. te

Londen tusschen den koning van Enge
land, en haar Hoog Mog: tot vereeni-
ring der Engelsche en Nederlandsche
Oostindische Maatschappyen gesloten,
afgekondigt wiert.

Dit tractaat hielt in, dat de handel in

de Moluccos, in Amboina en Banda ool-

aan de Engelsche Natie wiert toegestaan
en daar by dan alle geschillen tusschen de
Engelsche en onze Oostindische Maat-

schappy volkomen weggenomen wier
den. Als mede, dat men voortaan met

een gemeene magt van oorlogschepen
tot bescherming van den handel van beide
deze Maatschappyen, alle die hen hier in

eenigzins benadeelen wilden, zou tegen-

gaan.
De onzen hadden wel getragt de trouw-

looze Bandanezen al eer te straffen; doch
’t was hun belet, zoo door feitelykheden

van de Engelschen zedert ’t jaar 1616.
in Banda aangeregt, als door veel moeje-
lykheden , den onzen door de Javaanen
en Engelschen in de jaaren 1618, en 1619.

op Java, ontrent Jakatra, Bantam, en
ter zee, aangedaan; geduurende welken

tyd de Bandanezen zeer stout geworden
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waren , en zich van onder ’t kasteel 1621.
Nassau zoo onbevreest onttrokken had-
den, dat zy nu niet alleen aan de Engel-
schen, en aan verscheide Indiaansche Na-

tien, maar zelf ook aan de Portugeezen,
hunne en onze vyanden, onderstaan had-

den speceryen te verkoopen, en zich met
die laatste weder te bevredigen, waar op
reeds al c0of60Portugeezen op ’t Hooge
Land waren gekomen , die by meerder
hulp ’t regt tot deze speceryen volslagen,
en zonder hoope van herstelling, aan de
Engelschen, en aan ons , zouden heb-

ben konnen benemen.

Om dit quaad dan verder te stuiten,
vont de vierde opperlandvoogt van Ne-
derlands Indien , de dappere Heer Jan
Pieterszoon Coen goed,om in den gemeenen

Raad van Defensie, uit Engelschen en
Nederlanders bestaande, de reductie van
Banda, als mede de herstelling, en de
verzekering van die quartieren , en van
den handel in Amboina en de Moluccos,
voor te stellen, toonende, hoe beide de

Vaatschappyen volgens dit tractaat ge-
headen waren yder haare gemeene magt
en middelen zamen te voegen, aangezien
de behoudenis van alle deze plaatzen,
zoo verre den handel betreft, beide deze

Compagnien even veel raakte

Op dit voorzigtig voorstel van dezen
Heer verklaarden de Engelsche Gevol¬

magtigden tot deze vergadering op den
1sten Januari 1621 (gelyk by een Acte,
van ’t gene toen verhandelt is, blykt )
dat hen de nood der zaaken wel bekent

was en dat zy wel genegen waren iet
in het gemeen nevens ons te ondernemen ,

doch dat zy, wegens gebrek van magt,
schepen, volk, enz. niet in staat waren,
om daar toe iets by te brengen; waar op

de Heer Coen verklaarde, dat hy dan met
de byzondere magt der Nederlandsche
Maatschappy die zaak gaan bevorderen,
en zien zou, wat zegen God Almagtig

hem daar op zou gelieven te verleenen.
Daar op is hy den 13den Januari 1621.

van Jakatra vertrokken , den 14den Fe-
bruari in Amboina, en vervolgens den
zysten dito in Banda, gekomen; maar
een der Engelsche Leden van den Raad

van Defensie, die den isten Januari mede
n die vergadering gezeten had, en in
Amboina lag, als de Heer Coen van daar

vertrok, had met onze schepen brieven

aan de Engelschen , op Poelo Rhun,

mede gegeven , waar in zy hen onzen
ganschen aanslag tegen ’t Hoog Land van
Banda, en die dat weer aan de Bandane-
zen, bekent maakten; waardoor zy dan
ook gelegenheid hadden, om zich daar
tegen klaar te maaken.

De opperlandvoogt van Indien ver-
stont ook, by zyn aankomst voor ’t kasteel
Nassau , dat de Engelschen van Poelc

Rhun
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Rhun die van Lonthoir 4 stukken byge-
zet, en hen dus in staat gebragt hadden,
om , by aldien hen maar wat meer tyd
overig was geweest, het inkomen in ’t gar
van Lonthoir voor hem vry gevaarlyk te
maaken, en mogelyk wel geheel te be
letten.

Ook hoorde zyn Edelhd hoe eenige
Engelschen, op Lonthoir, de Bandane-
zen, onze en , uit kragte van ’t voor-
noemde tractaat van Defensie, ook hunne

vyanden , met raad en daad bystonden,
en niet tegenen aanmoedigden

staande zyn Edelhd hen om boven-
gemelde redenen verzogt van Lonthoii
te vertrekken, zyn zy egter by de Ban-
danezen gebleveri; waar op die Heer te-
gen hen opentlyk betuigde, geen deel 'er
aan te hebben, nog schuldig te zyn, zoo
hen eenige schade, of ongemak, hier
door overquam.

De Heer Coen had voorgenomen eerst
aan de Zuidzyde van het Hoog Land, op
een plaats, Luchuy genaamt, te landen,
waarom hy het schip het Hert, daar
ontrent deed ten anker komen ; maar

’t had ’er niet lang gelegen, of ’t wiert
met een stuk der Engelschen zoo getrof-
fen , dat de onzen genoodzaakt wierden
het met een Coracora van de wal af te

roejen, en twee ankers met twee touwer
te laaten staan , of ’t zou gevaar geloo
pen hebben , om te zinken, of te ver-
verbranden. Ook verklaarden de onzen,

dat zy duidelyk gezien hadden , dat die
schootdoor een Engelschen konstapel ge-
daan was; hoewel de Engelschen dit we

styf loochenden.

Aangezien dit hierdan niet wel gelukt
was, besloot de Heer Coen met zyn ge-
heel leger aan de binnenkant, of Noord-
zyde dezes eilands , te landen , aldaar
’t gebergte op te klimmen, en zyn ge
schut te planten.

Daar op trokken de onzen den 8den
Maart met 17 vaandels, tusschen Com
bir en Orontattan geland, langs strand,
binnen schoots van 3 stukken geschut,
die de Engelschen aan de Bandanezen
geleent , en die zy kort te vooren daar
geplant hadden , waar door de onzen
genoodzaakt wierden weder t’scheep te
gaan , om niet al hun volk te verliezen
behalven dat ook de weg, daar zy drie
jaaren te vooren op waren, over al door

de vyand met borstweringen bezet was
Zy trokken derhalven, zonder van de

Bandanezen vervolgt te worden, hoewel
zy hen zeer bespotten, weer na de sche-

pen, waar na de vyand , denkeende dat
wy het daar nu by laaten zouden, de
meeste vrouwen en kinderen weer in de

stadt Lonthoir bragt.
Na ’t mislukken dezer twee aanslagen,

enkelyk door ’t geschut der Engesschen
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veroorzaakt , vond de Heer Coen goed, 1621.
dat de onzen een algemeinen aanval aan
beide zyden van ’t Hoog Land doen zou-
den, te weten, aan de binnenkant met
6, en aan de Zuidkant met 10 vaandels,
zoodanig, dat die aan de binnenkant een
uur voor de andere landen zouden , om
den vyand daar na toe te lokken, en dus
aan de andere gelegenheyd tegeven, om

zoo veel te gemakkelyker aan de Zuid
kant te landen, en op ’t gebergte te gera-
ken, ten welken einde ook een vaandel
vrywilligen, uitgelezen volk, aan de
Noordzyde voor af gaan zou, om ’tge
bergte van die kant te beklimmen ge-
lyk meer anderen zulks op verscheide
plaatzen van dit eiland doen zouden.

Drie hondert dertig koppen, waar

waren tot be-onder 150 musquettiers ,
manning en verzekering van 30 Ting-
gangs (zekere vaartuigen) gestelt, om
die 10vaandels aan de Zuidzyde des eilands
te brengen.

Na dat de Heer Coen dan alles tot deze
onderneming wel bestelt had, zyn op den
Iden Maart de 6 vaandels met het aan-

breken van den dag tusschen Combir en
Orontattan geland, gaande hier de wak-

kere hoofdman, Maarten Janszoon Vogel,
van welken wy hier na meer spreken,
met een deel uitgelezene soldaten voor
uit, alwaar hy , in ’t opklimmen van

’t gebergte, meer tegenstant vont, dan
hy gedagt had, zoo dat hy, en alle de
zynen , vermits al hun kruit verschoten

was, in groot gevaar waren; maar aan-
gezien hy van versch volk zeer wel ge-
volgt, en ondersteunt wiert, moest de
vyand eindelyk hand over hand wyken

Terwyl men hier met deze 6 vaandels
bezig was , hadden die 10 vaandels aan
de Zuidzyde fraaje gelegenheid, niet al-

leen om uit de Tinggangs gelukkig in
een klein baaiken te landen ; maar ook

eenige met, andere zonder, ladders, op het
voorgebergte tegen de klippen op, en

zoo verder tot boven toe te klimmen;

waar na zy van agteren de stadt Lonthoir
zonder eenigen tegenstant, dan van een
verlooren troep, introkken, verliezende
door cene chargie, van 10 of zo mus-
quettiers, uit de voornoemde troep ge-
daan, maar een man , waar by zy nog

4 of f gequetsten kregen.
Lonthoir was door deze 1ovaandels al

lang ingenomen, terwyl die 6 andere Lonthoi
aan de Noordzyde nog wakker met de in ’t jaar

1621.Bandanczen streden , doch dit eindelyk
door de

door hen gemerkt zynde verlieten disHeer

van Madiangi, Luchui, Orontattan en Coer
verovertSammer, ook aanstonts hunne Negryen
en alles

op dit zelve eiland. Zy hadden gedagt, vender
dat de 30 Tinggangs, het eiland nu aan on
weer rond vaaren zouden, gelyk zy reets overge-
driemaal hadden zien doen, waarom zy geten
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deze laatste reis 'er zoo naauw niet op-
gelet, en toen te laat bevonden hadden.
by schoonen en lichten dag door de onzen
misleid, en van agteren verrascht te zyn,
waar door zy genoodzaakt wierden zich
op genade en ongenade over te geven.

Zoo haast wy Lonthoir, nevens de an-
dere voornoemde plaatzen, verovert had-
den, hebben die van Combir, Celamme,
Ouden Denner, Wayer, en die van de
eilanden Rosingein en Rhun, de vrede
verzogt, die hen toegestaan is, mits, dat
zy al hunne sterkten afbreken, en al hun
geschut, geweer, verdere krygsvoorraad,
cn ook hun land, aan ons zouden over-

leveren erkennende haar Hoog Mog.

voor hunne Opperheeren.
Eindelyk quamen die van Lonthoir,

met hunnen aanhang, mede om vrede
verzoeken , die hen op de zelve voor-
waarden toegestaan wiert; maar vermits

zy dit zoo veerdig, als het behoorde, niet
naquamen , en onder de hand nieuwen
opstant zogten te verwekken, gebood de
Heer Coen , dat zy aanstonts aan strand
verschynen zouden, om daar, als borgers,
in alle vryheid, en zonder eenig verlies
van hunne goederen te woonen.

Eenigen van hen gehoorzaamden, doch
de meesten zyn na ’t hoog gebergte ge-
vlugt, alwaar die van verscheide andere
steden zich by hen gevoegt, een Neder-
ands onderkoopman, een assistent, en
een jongen, doodgeslagen hebben.

Zy hielden zich langen tyd in datge-

bergte, daar hen de onzen alles afsneden,
waar door zy genoodzaakt wierden,
met eenige vaartuigen nu en dan , ten
deele na Ceram , en voornamelyk na
Keffing, ten deele na Goram, of deze
en gene Z. Ooster, en Z. Wester eilan-
den, de vlugt te nemen, ’t geen egter
eenige jaaren daar na , na dat 'er velen
van deze hardnekkigen, onder onze eerste
Landvoogden van Banda gesneuvelt wa-
ren, geschied is. Daar wierden ’er ook
wel 8oo op de schepen verdeelt, en na
Batavia verzonden.

Op deze wyze zyn de verdere eilanden
van Banda, te weten , ’t Hoog Land,
Poelo Rhun, en Rosingein, zynde ’t laat-

ste , dat wy nog te veroveren hadden,
door het groot beleid van dien dapperen
Heer Coen, ingenomen, en verzekert.
Welk laatste egter ontrent Poelo Rhun
niet geschied is, om dat hen die inwoon-
ders stil gehouden hadden. Ook hadden

de Engelschen tot hulp van die van Poelo
Rhun, op een klein eilandje , digt by
’t zelve gelegen, negen stukken geschut
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geplant , daar zy hen in hutten , agter 1621.
een borstwering behielpen. Hoewel nu
die van Poelo Rhun, volgens belofte,
al hun geweer , geschut, enz. overga-
ven , hebben de onzen egter van dat ge-
schut, op dat eilandeken, niet gesproken,

op dat de Engelschen niet zouden kon-
nen zeggen , dat wy hunne vastigheid,
volk, of geschut, aangetast hadden.

De Engelsche bevelhebber, OmphreyFilts
Herbour, met zyn schip de Exchange
in Amboina voor het kasteel Victoria

leggende , en van deze onze verovering
berigt bekomen hebbende , schoot 13
eerschoten , om ons met de zelve veel

geluk te wenschen ; en deze verovering
van Banda word daar ook jaarlyks op den
irden Maart nog geviert

Na dat nu dit land volkomen in onze

handen gekomen, en op de voornoemde
wyze door ’t swaard verovert was, heb-

ben de onzen ’t zelve van de meeste dezer

hartnekkige en trouwlooze schelmen,
waar van ’er veel na Macassar vlugteden.

gezuivert, maar egter verscheide over-
geblevene kinderen der zelven na zich ge-
nomen, in een schoole bestelt, en die de
Duitsche taal, en lezen en schryven laa-
ten leeren , gelyk ik zelf uit de mond
van een oude Poelo Rhunze vrouw, wel-

kers moeder dus door de onzen opgevoed
was, gehoort hebbe.

Die doodelyke haat egter der gevlugte
Bandanezen tegen ons is by hen zoo on-
verzettelyk gebleven, dat het nog velen
van ons het leven gekost heeft. Dit
hebben de Cerammers, in ’t jaar 1630. op
de Bandanezen sterk roovende , en die

van Tobo , in ’t jaar 1631. en ook die
van Rarakit (daar ’er veel van hen na
toe gevlugt, en zich nog onthoudende
waren) doen blyken , wanneer zy in
’t jaar 1634. den koopman Balthasar
Weyntjes, na Banda gaande, en den on-
derkoopman Abraham van der Plas , en
ook die van Goram, wanneer zy in ’t jaar
1658. den koopman en Fiscaal Jacob
Bornee , zoo jammerlyk vermoort, be-
halven dat zy , en de Oost Cerammers,
ook geduurig hunne bitterheid, en voor-

al in ’t jaar 1655. en op meer andere jaa-
ren, zoo aan de Amboineesche, als aan de
Bandaneesche handelaars, getoont hebben,
niet tegenstaande zy in ’t jaar 1637. door
den Landvoogt Acoley weer in vrede aan-
genomen waren ; om welke overtreding
in ’t jaar 1649. die van Rarakit ook we
ernstig door de Heer de Vlaming (gelyk
wy onder de stoffe van Amboina zien)

aangetast zyn.
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DAnda ’s wyze van Bestiering door de Nederlanders. De Raad van Staat. Magt des
D Landvoogts in den zelve. En de andere Leden in dien Raad. Staatvoering des
Landvoogts. Zyn inkomen. De Capitein. ’t Opperhooft van Lonthoir. De
Fiscaal. De Soldy-boekhouder. De Geheimschryver. De Opperhoofden van
Poelo Ay, en Wayer. De Raad des Gerigts. De Weeskamer. De Vergadering der
Kleine en Huwelykszaaken. De Wondheelders. De Wersbaas. Lyst der Land-
voogden. De Heer Sonks gedrag. De Heer Admiraals wonderlyk leven. De Heer Vlak
eenigzins in zyne bedryven hier beschreven. Zyn gevankenis en vervoering na Ceram. Zyn
verlossing door de Heer van Gorcom. De Heer Acoley ’s verrigtingen. De Heer van
Diemens komst en verrigting in 't jaar 1658. hier. De Heer Weyns beschreven. Als ook
de Heer van Dam. De Heer Cops stlegt gedrag. De Heer van Quaalbergs bestiering hier.
De Heer van Zyll beschreven. De jonge Heer Cops in zyn bestier aangemerkt. Als ook
de Heer Coyert. En de Heer de Haze. Het gedrag van de Heer van Eps in zyn be¬
stier.

heden, dat de Winkelier, nog Cassier,Eze Eilanden van Banda zyn, ze-
niet in den Raad zitten zouden, tendert dien tyd van haare verove
ware de Fiscaal ook Cassier was.ring door de Nederlanders, als

Het Ampt van den Landvoogt is hier.alle andere Landen in ’t Oosten , hen
gelyk op alle andere plaatzen, daar de E.eygen, en van hen bemagtigt, door
Maatschappy Landheer is, zeer aanzien-Landvoogden bestiert , die door eenen
lyk. Zyn magt, schoon maar zyne or-Raad van Politie, als een Raad van Staat,
dre volgende, die egter veeltyds overtre-het opperbewind over deze gansche Land-
den word, gaat zeer verre, en die hemvoogdy hebben.
tot vyand heeft, is half (zoo niet geheel)Deze Raad vergadert, na het believen
bedorven ; daar zyne vriendschap in te-van den Landvoogt, of wel na de zaaken
gendeel yemant in weinig jaaren zeer ge-zulks vereischen , eens of tweemaal ter
lukckig maaken kan.week, en dient, om alles, ’t geen tot

Het staat in zyn magt alle mindere be¬welstant dezer Landvoogdy behoort, niet
dieningen met kennis van zynen Raad,na den zin van den Landvoogt, maar
die hem zeer zelden, dan tot haar nadeel,volgens de byzondere aan hen voorge-
hier in tegenstaan zal, te vergeven; maarschreven ordre van den Opperlandvoogt
de hooger Bedieningen blyven meest teren de Raaden van Indien te Batavia, eerst
believen van haar Hoog Edelheden op Ba-te besluiten , en daar na te doen uitvoe-

tavia; en schoon ’er van den Landvoogt,ren , van al het welke de Landvoogt
en zynen Raad, al eenige der bequaamsteuitvoerder, gelyk daarom zyn titel ook
nu of dan mogten aangestelt zyn (’t geenLandvoogt en Bestierder van Banda is.
hy aan de pen niet hooger dan tot Boek-Vele egter dezer Landvoogden hebben
houder, en aan het krygsvolk niet hoo-getoont, dat zy dien Raad, niet tegen-
ger , dan tot Sergeant , doen mag)staande deze ordres , volkomen na hun
zoo heeft, nog ’t zelve, nog eenigeeigen zin, en zoodanig wisten te bestie-
andere aanstelling der minderen , eenigeren, als of zy ’er maar alleen met magt
vastigheid , ten zy het door de Hoogevan te stemmen, en hunne medeleden ’er
Regeering van Indien eerst goedgekeurtmaar als stomme persoonen gezeten had-
is.den , wetende zich zelven altyd of met

Hy heeft, gelyk alle andere Land-dien Raad, of met deze zelve ordres een
Staatvoe-voogden, een byzondere lyfwagt, uit eenanderen draai te geven, te dekken.
ring dessergeant, corporaal, en 18 of 2o gewaa-De Leden van dezen Raad zyn gemee-
Land-

pende soldaaten bestaande , van welkenelyk de navolgende, en zitten in de- voogts.
hem gemeenelyk over al , de sergeant,zen rang : de Landvoogt , de Opper-

koopman, de Capitein, het Hooft op of corporaal, met romanvolgen, gaande
Lonthoir, de Fiscaal, de Soldy-boek- met 4 mannen voor, de Landvoogt in

’t midden, en de 6 andere agter hem.houder, en de Geheimschryver, die al-
leen dient, om de besluiten op te maaken, Zyn inkomen (gelyk dat der Land-
ordentelyk te boeken , en dan door alle voogden van Amboina en Ternate) be-zyn in-
de Leden te doen teekenen, waar mede staat in zoo guld. soldye ter maand , in komen.

Rders kostgeld, en zo Rders voor hethy ook de eenige Notaris is. Het zou
konnen zyn, dat het Hoofd van Poelo Ay onthaalen der gaande en komende buiten-
mede een Lid was; doch wy weten dat opperhoofden ( wanneer zy aan ’t kasteel
niet regt. vereischt worden) schippers, en andere

In ’t jaar 1682. ordonneerden haar Edel¬ lieden van buiten, die hy gewoon is, zoo
langL. 3
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lang zy daar zyn , zyn tafel aan te bie-
den, en hen uitdrukkelyk door een op-
passer te laaren noodigen, zonder dat zy
er anders komen zouden.

Hy mogt ook voor 5 Rders kleeden
dit de winkel der E. Maatschappy tegen
fo per cento winst trekken , doch het
tafelgoed , dat na ’t jaar 1680. niet meer
by zonder getrokken mogt worden, er
onder gerekent.

Buiten het zelve zyn hem 2 leggers
Rhynsche, Fransche, of Spaansche wyn
tot 400kan yder) tot zyner keure, zoo
zy maar in ’t magazyn dat jaar gekomen
zyn, 3 vaten Mom, ; kassen (yder van

ontrent 30 stoop drank Persiaansche wyn
2; vaten boter , yder van 310 pond , 2

aamen Hollandsche azyn, 1 aam olyven-
olie, (welke twee posten, by ’t nazien
der jaarlykze verteeringen der Landvoog¬
den gansch Indien door, volgens aan-
schryven haarer Edelheden van den 17den
Februari 1680. uit de bepaalde lyst geligt
zyn, en hem zoo veel, als hy van yder
noodig had , toegestaan, en ’t noodig
gebruik van zout en specerven toege-
voegt is) 2 lasten ryst, 1 last tarw

mitsgaders waschkaarzen en lampolie tot
noodig gebruik , volgens aanschryving
van Batavia den 2den Februari 1679. toe-

gelegt. Hy heeft van ouds ook 288Rders
voor het onthaalen van de Raaden des

Gerichts getrokken; doch in ’t jaar 1680
belaste men ook ontrent dit, zoo veel
mogelyk was, zuinig te zyn.

Ook plagt de Landvoogt hier so slaa-
ven in gestadigen dienst der E. Maatschap-
py te hebben, en alle maand 3Rders van
yder, en dus 150 Rders ter maand hier
van alleen te trekken; (ja in voorige ty-
den plagten ’er nog al meer te zyn, in
zoo verre dat haar Edelheden by hun
schryvens van den 2osten Februari 1685,
om de groote somme der slaaven-loonen.
ook weten wilden, waar toe men die al
gebruikte ) maar deze post, wel de voor-
naamste van hun inkomen geweest
duurde niet langer , dan tot de Heer
Landvoogt de Haze, in ’t jaar 1706, dit
geheel en al afschafte, meinende, ver-
mits hy gelds genoeg op de kust van
Choromandel, en elders, gewomen had,
dat zyn vervanger het genoeg met zyn
verder inkomen stellen kon, en dat de
E. Maatschappy geen slaaven van anderen
meer in haar dienst, dan die zy daar reets
bezat, van nooden had, waarom hy bui-
ten twyffel zoo wel van alle zyne op-
volgers, als over andere zaaken van de
meeste ingezetenen van Banda, als een

ver-verwoester van die Landvoogdy ,
vlockt, en doodelyk gehaat is. Hy deed
dit wel om een roode letter in den Al-
manach der E: Maatschappy te krygen,
dewyl hy de zelve hier mede dit voor-
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deel dede ; maar zyn wonderlyk leven , 1621.
zoo daar, als elders, heeft hem by ver-
volg van tyd zoo swart gemaakt, dat hem
nog al zyn geld , nog zyne daar op ge-
volgde verheffingen tot extraordinaar, en
ordinaar Raad van Indien , geen hair
meer agting, dan te vooren, by eerlyke
lieden gegeven hebben.

De Opperkoopman, diede tweede der
De OpLandvoogdy, en opperbehandelaar is van
perkoop¬

alles, wat den handel betreft, heeftde
nan hier

rang, magt, en agting naast den Land-beschre
ven.voogt , hoewel die zeer veel daar var

verschilt.

Hy doet verstrekking van alleriei waa-

ren der E. Maatschappy in ’t gros aan al-
lerlei andere minder bedienden , ofte
reemde kooplieden, en gelyk hy die
alle, zo0 als zy van Batavia komen, ont-
fangt, alzoo moet hy alleen ook alle de

zelve weder aan het algemein comptoir
tot Batavia, even als de mindere, ’t zy
opperhoofden , of andere bedienden in

Banda ’t ontfangene weder aan hem , ver-
ant woorden.

Zyn inkomen bestaat in 80, of ook wel
zyn in-

100guld. gagie (dat het hoogste is dat hy
komen.

wint ) 10 Rders kostgeld, ter maand; in
zeker getal van kannen wyn, en ponden
waschkeerzen (als in Amboima ) 2 kannen

lyvenolie, eenige lampolie ter maand,
een vrye wooning , en 150 pond Hol-
landsche boter in ’t jaar. Ook zit 'er
nu en dan een voordeeltje , dat al vry
groot vallen kan, in ’t verstandig hande-
len met deze of gene meest getrolckene
kleeden, die hy dan stil, als waren het
de zyne , met een fraaje winst weet te
verkoopen, gevende den Landvoogt
alzoo ’t anders niet gaan zou, zyne ge-
regtigheid hier van.

Ook heeft hy nog zekere vaste voor-
deelen, niet alleen van de lekkagie, en
den afflag op verscheide goederen in de

pakhuizen, onder zyne verantwoording
berustende, als de dranken, terw, ryst,
enz. maar trckt ook van de leverantie

van alle de speceryen , die by hem ont-
fangen worden , wegens slaaven , daar
toe noodig, een schelling daags, en ook
van de overwigt der speceryen, die hem
goed gedaan word , een fraaje stuiver.
Een legger van 400 kannen verantwoord

hy maar tegen 350 , en zoo met de rest
der goederen, die lekkagie onderworpen
zyn.

De Capitein, de derde in rang, wint
80guld. ter maand, heeft 10; Raers kost-
geld, 7 kannen wyn , 7 pond kaarzen,
en nog eenige kleinigheden, hebbende in
t kasteel ook een zeer goede wooning.

Hy is het hoofd der krygs nagt, en

zonder hem , als hy ten quaadsten wil
geenkan de Landvoogt , daar ontrent

verandering, nog geen soldaat corporaal,
maa¬

De Capi-
tein.
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Voorzitters, en gezaghebbers van Banda, mitsgaders op watVan de Landvoogden,
tyd en tot hoe lang lezelve geregeert hebben.

Jacob de Bitter, eerste Landvoogt, regeerde van Juni 1609. tot den 14 Augusti dat stiec
Henrik van Bergel tweede dito, regeerde van den 15 Augusti 1509. tot Jaaren, maand dagen.
Martyn Sonk, derde dito, komt voor 1623. en regeerde tot den 23 October des zelven in, 8 over Amboina na Batavia vertrokken.

531 Maart 1627. en alzulks 3 -Willem Janszoon Admiraal, vierde Landvoogt, heeft geregeert van den 23 Octob. 1623 9als boven, doch is het gezag geduurende ; maand.
dag dat op Ceram heeft gevangen gezeten, by529 Augusti 1628.1April 1627.Doctor Pieter Vlak, vyfde Landvoogt, r Seenen Jacob Schram waargenomen.

o na Batavia vertrokken.11Septem 1628.. 31 Dito 1629.Jan Jansz. Visscer, provisioneel Voorzitter,
9 na Batavia vertrokken.O9 April 1630I dito. 1529.Arent Gardenys, als boven, 13 hier overleden.310 April 1630. 23 Decem 1633.Kryn van Raamburg, zesde Landvoogt 5 treed op tot Landvoogt.I24 Decem 1633. 18Januari 1635.Cornelis Acoley, voor eerst maar Voorzitter,
9 hier overleden.7 1019Januari 1635. 28 Nov. 1642.zevende Landvoogt, 18 vertokken na Batavia.o-29 Nov. 1642. 16Febru. 1643.Jan Simonzoon, provisioneel Voorzitter,

7 hier overleden3724 Juli 1646.17Febru. 1643.-Cornelis Witzen, agtste Landvoogt 20 vertrokken na Batavia.u 0 5
14Febru. 1647.25 Juli 1646.-Jan Simonzoon, provisioneel Voorzitter,

13 hier overleden.u6.28 April 1653.-15Febru. 1647.Cornelis van Outhoorn, negende Landvoogt, 9 treed op tot Landvoogt.OJanuari 1654.29 April 1653.Abraham Weyns, provisioneel Voorzitter,
29 hier overleden.7

7April 1661.8 Januari 1654.tiende Landvoogt,-
29 hier overleden.O -7Juni 1661.8April 1661Leonard van Sorgen, voor eerst maar Gezaghebber,
17 vertrokken na Batavia.Oduton Hurdt, Sal, Gevolmagtigden, 25 Juli 1661.8 Juni 1661.

Ernst Sax, 21 als boven.u 016Decem. 1661.26 Juli 1661.Antoni van Voorst, Hoofd,
8 vertrokken na Amboina.37- 25 Januari 1665.IDecem 1661.Joannes van Dam, elfde Landvoogt,

u 6 als boven.r- 42 Mey 1669.Jacob Kops, twaalfde Landvoogt, 26 Januari 1665.
12 als boven.uII2.15 April 1672.3 Mey 1669.Antoni Hurdt, dertiende Landvoogt,
p hier overleden.25 Januari 1675.16 April 1672.Willem Maatsuyker, veertiende Landvoogt, 2; vertrokken na Batavia.

.20 Maart 1676.26 Januari 1675Maarten Roos, provisioneel Gezaghebber,
19 als boven.10 Mey 1677.Andries Bogaard, vyftiende Landvoogt, 21 Maart 1676.
27 als boven.378Septem. 1680.11 Mey 1677.Cornelis van Quaalberg, zestiende Landvoogt, o treed op tot Landvoogt.

IWillem van Zyll, Oppergezaghebber, SSeptem 1680 9Maart 1682.
10 hier overleden.7¬zeventiende Landvoogt, 20 Octob. 1682.10 Maart 1682. 23 als boven; doch als verkoren Landvoogt van Ternate.

IWillem Basting, provisioneel Gezaghebber, 12 F’ebru. 1691.21 Octob. 1639.
2 vertrokken na Batavia.O-Cornelis Stul, provisioneel Gezaghebber, 13Febru. 1691. 14Septem. 1691. -

- 16 als boven.Joannes Kops, agttiende Landvoogt, 215Seprem 1691. 31Augusti 1694.
12 treed op tot Voorzitter.I12 April 1696.Balthasar Coyett, provisioneel Gezaghebber Dito 16941

¬ ii word Landvoogt.Voorzitter- 24 Mey 1697.13 April 1696.
vertrekt na Amboina.

3¬ 23
10negentiende Landvoogt, 17April 1701.25 Mey 16977.

¬ 18 hier overledenCornelis Stul, twintigste Landvoogt, 6Octob. 1704.18 April 1701. 3.
geeft ’t gezag over aan de Heer Claaszoon.

u7Octob. 1704 14 April 1705.Andries van Eps, provisioneel Gezaghebber, 0
¬ als Landvoogt van Ternate vertrokken.22Febru. 1706.April 17.5.Jacob Claaszoon, provisioneel Gezaghebber, O

5
15

geeft ’t gezag over aan de Heer de Haaze,Andries van Eps, ondertusschen Gezaghebber, 23 Febru 1706. 4 Maart 1706. 16O
6 MeyMaart 1706 vertrekt na Batavia.Theodorus de Haaze, eenentwintigste Landvoogt, 3 ¬1709.

1709 14 JuniiM hier overleden.Mattheus Schenkenberg, tweeentwintigste Landvoogt, O1709.
¬1709.Andries van Eps, provisioneel Gezaghebber, Juni15

¬ 1710. 0 afgegaan, en bleef in Banda woonen.drieëntwintigste Landvoogt, 1715. - 206-
1715 overtrok na Batavia met afgeschreven soldy en op-Philip David van Uchelen, vierentwintigste Landvoogt, 1719. - 40

ontboden.
1719.Pieter Gabry, vyfentwintigste Landvoogt, 1721. - o vertrokken na Amboina.2o
1721. 1Januari 1722. -Salomon Storm, zesentwintigste Landvoogt o overleden.0

d Mey1722. 70Balthasar de Bruynne, provisioneel Gezaghebber, 1722. - - o vertrokken na Batavia.
1722. 06Antoni Heynsius, zevenentwintigste Landvoogt, 1722. - ooverleden op de reize na Banda.-
1724.Adriaan van Tets, agtentwintigste Landvoogt,
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maaken, hoewel het den Capitein, wil
hy daar eenige stille voordeelen trekken

best is, zich veel liever na ’t goeddunker
van den Landvoogt te schikken, aange

zien die al zyne ongeoorloofde voordee-
len beletten kan, die hy anders door de
vingeren ziet, voor al als hy 'er mede
van trekt, gelyk zomtyds in deze en
gene Landvoogdyen wel geschied is.

Hy heeft ook ’t opzigt in 't byzonder
over ’t ziekenhuis, en de zieken aldaar.

daar hy op zekere tyden ’t gezigt van gaal
nemen, om te weten, hoe zy gehandelt
worden. Ook moet hy alle avond het
woord by den Landvoogt haalen , en
dat aan de minder hoofden van ’t kastee
Nassau uitdeelen; doch die van ’t kasteel
Belgica, en de borgers, krygen een an
der woord

Het Opperhoofd van Lonthoir, een
koopman in bediening , is de vierde in
rang, Hy heeft op Lonthoir in de lo
gie een schoon huis tot zyn wooning,
en altyd, als hy uitgaat, 2 oppassers, en
zyn vrouw eenen agter zich. Hy treki
65 of 70guld. ’s maands aan soldy, heefi
Rders kostgeld , 7 kannen wyn, eer
zeker tantum van kaarzen en olie, en
buiten het zelve trekt hy noo (gelyk ook
de verdere Buitenopperhoofden van Poel¬
Ay en Wayer) de overwigt der spece
ryen, en voor 10 of 12 slaaven i schel

ling, voorden Marinjo, die hy tot het be¬
handelen der speceryen van nooden heeft
Rder daags, immers zoo plagt het te
wezen.

Na hem volgt de Fiscaal, diens ampt
het zelve met dat van een Hooftschout

die derhalven ook eysscher in ’t Gericht,
uitvoerder der beslotene gerichtszaaken,
en weerder van alle openbaare onorden

telykheden is, waar toe hy nog een ge-
weldiger, of onderschout, en 5of6 kaffers
heeft , met houwers en wakkere stok
ken gewaapent, om de quaadwilligen al
te keeren , en des noods gevangen te
nemen.

Hy word op die bediening gemeenlyk
Koopman.

Zyn inkomen bestaat in 50 guld. soldy
ter maand, zonder meer, moetende het
verdere uit boetens, enz. vinden ; doch

tot een andere bediening overgaande,
wind hy 60 guld., en heeft koopmans
buiten- voordeelen. Een groot deel van
zyn inkomen bestaat mede daar in , n-

hy wel of quaalyk by den Landvoogt
staat, die hem, en in den Raad van Ju-
stitie, en by andere voorvallen, met het
toeleggen van veel, of ’t naau besnoejen
der boetens, enz., zeer veel bevoordeelen
of benadeelen kan

De Soldy -boekhouder, zynde een
onderkoopman, heeft 40 guld., 5Rder
kostgeld, en 4 kannen wyn ’s maands:
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een sober inkomen ; doch daarom, ne-1621.
vens den Geheimschryver (dat mede van
des Landvoogts gunst, en voorschryvens
na Batavia meest afhangt) de naaste tot

een der mindere buitencomptoiren, als
dat van Poelo Ay, en Wayer.

De Geheimschryver, die onderkoop- De Ge¬
man is, trekt zoo veel als de soldy-heim-

schryver.boekhouder ; doch heeft daar en bover
een faaai inkomen van alle uiterste willen,
getuigschriften, en alle andere openbaare
stukken, die hy maar alleen maaken mag
waar toe hy ook een byzonder comptoir
in ’t kasteel, of ontrent het huis van den
Landvoogt , en ook den eersten klerk,
en zeker getal van assistenten tot zyn dienst
heeft

Op-DeDe Opperhoofden van Poelo Ay er
perhoof¬Wayer zyn gemeenelyk onderkooplieder
den vanDeze hebben maandelyks ’t zelve inko
Poelc

men, als de soldyboekhouder ; docl Ay en

Wayer.trekken ook eenig licht, van kaarzen er

olie , hebben yder een fraaje wooning,
de eerste in ’t kasteel Revengie, de an-
dere in de logie op Wayer, en verder
genieten zy 't overwigt der speceryen,
nevens een zeker tantum daags voor
cenige slaaven, die zy daar toe leveren.

Behalven den Raad van Politie heeft Den Raad
men hier ook een Raad van Justitie, voordes Ge¬
welken alle borgerlyke en straffelyke zaa-richts
ken alle week, of wel alle 14 dagen, na
de zaaken vereisschen, afgedaan worden.
Zy bestaat uit de Leden van den Poli-
ty-quen Raad , die door een Lieutenant

der borgery (de hoogste borgerbedienins
hier, alzoo men ’er geen Capitein heeft,
en eenige andere van de voornaamste der

zelve, versterkt, en by welke over alle
de voornoemde zaaken geoordeelt word,

zoodanig nogtans, dat men van een von-
nis in ’t borgerlyke, of van een proces
na Batavia op den Raad van Justitie al-
daar zich beroepen kan

Deze 3 Raaden uit de borgery plagten
8oRders ’s jaars aan mantelgeld te trek-
ken.

Men heeft 'er ook een Weeskamer, DeWees-
door welke de zaaken der weezen , by kamer.
lieden van eenig fatsoen en aanzien nage-
laaten, en die middelen hebben, om van
te bestaan, op zekeren vasten dag behandelt

worden : want de kinderen der behoef¬
tigen, en hunne ouders , worden of in
’t Armenhuis aldaar onderhouden, of de
ouders krygen maandelyks zoo veel van
de Diakony, als zy in redelykheid noo-
dig hebben.

Buiten dien is 'er ook een vergadering De Ver¬
van kleine en huwelykszaaken , voorgadering

der kleinewelke alle lieden , welker twistzaake
en huwe-minder dan 10o Rders bedraagt, en ool
lykszaa¬

allen , die genegen zyn ondertrouw teken.
doen, verschynen, van welke laatste alle

dienaaren der E. Maatschappy een verlof-
briefje,
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jriefje, door den Landvoogt geteekent
medebrengen moeten , of zy zoude

geenzins by die Vergadering toegelaaten
worder

en heeft hier ook een Opper- en ver
scheide Onderwondheelers, zoo ten dienst
van het ziekenhuis,’t kasteel,en de scheeps

werf, als van alle andere bedienden de

E. Maatschappy, en van de borgery
doch buiten den Landvoogt, den Tweeden
en nog eenige weinigen, moeten alle ar
deren hun jaarlyks betalen. Ook heef
men Wondheelers of Onderchirurgyns

op Lonthoir, Poelo Ay, en andere plaat
zen , daar bezetting legt. Een Opper-
wondheeler van ’t kasteel heeft 5o , en
by ’t eindigen van zyn verband, 60 guld
’s maands, en geniet koopmans kostgele
en randsoen; daar hy anders maar 36 o
40 guld. wint

Men heeft hier een schecpswerf aar

’t Westeinde van Neira, digt by de Goe
nong Api, waar op zich de scheeps- er
andere timmerlieden , metzelaars, enz
met hunne baazen , onthouden ove

welke een opperstuurman werfbaas is
die ook wel cquipagiemeester genaamt
word , en die bezorgt , dat daar alles
volgens ordre van den Landvoogt, ver

rigt word, waar van hy ’s avonds aan den

zelven nevens andere baazen , berigt
doet, en dan weer nieuwen last voor der

volgenden dag ontfangt
De Landvoogden , die men van der

beginne af hier gehad heeft, nevens den

tyd van hunne regeering, vertoonen wy
in deze nevensgaande Lyst, uitgenomer
van den tweeden en derden, welker re
geertyd niet net aangeteekent, of niet
te vinden is

Eer wy van deze Landvoogden afschei-
den, moeten wy van dezen en genen nog

iets zeggen.
De Landvoogt Martyn Sonk schynt

zich in Banda niet al te wel gedragen te
hebben, aangezien de Heer Commissarii
Herman van Speult in ’t jaar 1623. uitdruk-
kelyk daar na toe uit Amboina gezonden
wiert, met den Fiscaal Jan de Bruin

om na des zelfs gedrag naaukeurig onder
zoek te doen. Doch uit een brief der

Heeren zeventienen van den 19den Apri
1626. blykt my klaar, dat zy Jaques Specx
en Eoctor Martinus Sonk t’huis ontbo

den , om van den staat van Japan e
China mondeling berigt aan haar Ed: te

gever
De Heer Willem Janszoon Almiraal is

een, msterdamze vondeling, en in zyn
gansch leven een koddige haan geweest
Hy was voor slegt naar Indien gevaaren
maar bragt ber door zyne verdiensten zo

verre, dat hy eerst Schipper, en, naver-
scheide oprredingen, Extraordinaar Raac

en Landvoogt van Banda, en in ’t jaa
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626. oolc Ordinaris Raad van Indien 1523
wierd. Zyn gewoone wyze van spre
ken, als hy iet voortbrengen zou, was,
vooraf altyd , ik zeg, ik zeg, waaron
hy ook veeltyds ik zeg, ik zeg, genaamt
vierd. Op zekeren tyd had hy zich zeer

kostelyk geklecd, en verzogt zyn voor-
naamste Raaden, die mede wel uitgedos

waren , om met hem een speelreisje na
een der eilanden te doen. Daags te voo
ren had by den werfbaas belast de schuit,
die hy gebruiken wilde, en al de ban-

ken , wel te teeren ; doch dit zei hy
nen niet. Hy wandelde met hen dan na
’t hoofd , daar de schuit lag , waar in
oen nog geen quartiermeester om te
stuuren, nog matroozen, om te roejen,
waren.

Hy maakte niet veel uiterlyke beleeft-
heden , om na hen te wagten , of ze
te doen roepen; maar hy sprong 'er ten
eersten in, ging, hoe nat ook de banken
nog van de teer waren, aan ’t roer zitten

en zei tot hen : ik zeg, ik zeg, daar een
Landvoogt aan ’t roer gaat zitten , daa
mag de Opperkoopman, Fiscaal, en de
andere Raadspersoonen , yder wel een
riem in de hand nemen, en roejen. Zr
zagen wel op hun neus , geen gedagten
hebbende van daar gekomen te zyn, om
te roejen , en nog veel meer morden zy
tegen die teerige banken; maar of zy 'er

dit of dat tegen in bragten, zy moester
met die fraaje kleederen op die banker
gaan zitten , en nog braaf roejen toe;
doch hen heugde dit plaisiertije zoo (ter-
wyl hy om hun bedorve kleeren, en be

bladerde handen in zyn vuist lachte) da
zy geen lust meer hadden, om met hem
op een speclreisje te gaan.

In de tyd dat hy Banda bestiorde

heeft hy nog lang op Poelo Ay eenig
Mardykers met 20 praauwen gehouden
om op de gevlugte Bandanezen te passen
en dus veele der zelve gevangen gekregen,
die hy ten eersten, zonder eenig pleidor,
deed ophangen, of onthoofden , waa

van nog veel hoofden in zekere put of
Poclo Ay te vinden zyn

Dit maakte hen voor dezen , ik zeg
ik zeg, zoobang, dat zy daar, en elders,
zich op ’t gebergte niet langer wetende
te verschuilen, na dien tyd voornamelyk
goedvonden Banda te verlaaten , en na
de cilanden van groot en klein Key, Aroe,
Goram, Oost-Ceram, Macassar, enz.

te vlugten
Wanneer hy uit Indien na ’t Vaderlanc

vaaren, en na zyn schip gaan zou, zeide
hy tegen een deel volk, die daar ontrent

op de wal stonden, mannen, ik zeg, ik
zeg, die lust heeft mede na ’t Vaderland te
vaaren, die stappemaarin, en vaare mede
ik sta voor zyn soldy goed. Verscheide,

die dit hoorden, stapten in, voeren met
hen
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hem na ’t vaderland, en hy heeft ook be-
zorgt, dat zy hun soldy bekomen heb-
ben.

Toen hy tot Amsterdam quam, ont-
moette hy twee vrouwen, de eene, die
voorgaf zyn moeder, en de andere, die
zeide zyn minnemoer of zoogster geweest
te zyn. Tegen de eerste zei hy : ik zeg
ik zeg, zyt gy myn moer , zoo zyt gy een
groote hoer, en wel zeer onbarmhertig ge-
weest , van my maar op de straat e’tgeen
hy wel wist) nedergelegt te hebben; en
daarom , ik zeg , ik zeg, hebt gy my toen
niet willen kennen voor u zoon, wanneer ié

uitgevaaren ben , en niets bad , zoo kenne
ik u ook ni voor myn moer niet. Tegen
de andere zeide hy, ik zeg, ik zeg, heht
gy my gezoogt, zoo hebt gy met my als een
brave moeder gedaan, en gy zult bevinden.
dat ik als een braave zoon met u handelen

zal, gelyk hy ook waarlyk gedaan heeft.
Daar zyn ’er ook weinig, die de reduit

van den ouden Denner (die men wil dat

hy bouwde) voor by gaan, die niet het
een of ’t ander koddig verhaal uit het le-
vensbedryf van dezen Willem Janszoon
want zoo wiert hy doorgaans genoemt

moeten hooren. In zyn tyd was alles in
3anda nog zeer woest en wild; maar de
Heer Pieter Vlak , die ook een Arts was

neeft het hier behoorlyk in ordre ge-
bragt

Hy is 't geweest, die allereerst de Per-
ken, of stukken lands, by kleine percee-
len , uitgedeelt , de straaten afgeroyd,
de Raad des Gerichts ingestelt, en het

voornaamste tot het ordentelyk bestier

van deze nieuwe Landvoogdy verzorgt
lieeft.

Deze Heer, den 28sten Juli 1627. met
een orembaai de visite of 't bezock agter

't Hoog Land zullende gaan doen, nam
den Opperkoopman Jaques Senepaar
zynen Capitein Nicolaas Colf, zynen Ge-
heimschryver Isaac van der Voord , en
zekere Juffrouw Maria Keysers, mede;

ofte roejers,2maar zyn scheppers,
Poclo-Rhunders zynde , voerden hem
met zyn gansch gezelschap na Kellibon.
een dorp op ’t eiland Ceram, als in sla-
verLy.

De Cerammers, zoo goeden buit heb-

bende , wilden na geen voorwaarden van
loslaating of randsoenering hooren , dan
dat men eerst alle Poelo-Rhunders op
vrye voeten stellen moest, een onmoge-
lyke voorwaarde voor die van Banda om

na te komen.

Ondertusschen vont de Landvoogt van
Amboina, de Heer Jan van Gorcom, goed
zich met 12 Coracora’s den 1sten October

derwaarts te begeven ; doch onderweeg
hard weder krygende , en weer te rug
geraakt zynde , is hy niet voor den
23den dito met 9 Coracora’s in Banda ge-
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op 1637.komen, alwaar verstaan hebbende
zat,wat plaats hun Landvoogt gevangen

is hy daar na toe geschept, en den zden
November aangeland.

Daar vielen in 't eerst verscheide hevige
woorden, en dreigementen, aan weder-
zyden; maar die van Kellibon, wel zien-

de, dat hen de vrede best geleck, gaven
den Landvoogt Vlak, met zyn gezel-
schap (uitgenomen den Heer Senepaar
die al lang te vooren, na Banda willende
oversteken , weggeraakte, zonder dat
men oit meer van hem hoorde , en die
aldus waarschynelyk verdronken is) zon-

der eenig randzoen te vorderen, aan de
Heer van Gorkom over, die zynen Ampt¬
genoot den roden November zeer zieke-

yk in Amboina bragt, van waar hy,
wat bekomen zynde, den 22sten Decem-

ber met  schepen weer na Banda ver-
trok.

Hy vereerde eenige goude penningen
aan eenige Radja's en Orangkajen, die
hem met hunne Coracora’s waren komen

versossen, onder welke ook de Radja’s
of koningen van Soja en Hoetoemoeri,
benevens de Gnatohoedi geweest, in
welker familien diergelyke penningen
ontrent 17 Rders swaar) te vinden zyn.

De Heer Cornelis Acoley is een man van

groote verdienste, en van veel agting by
de Bandanezen, geweest.

Hy nam in ’t jaar 1634. die van ’t ge- De Hee-
Acoley'sspanschap Cottaroewa (bestaande in de
verrigtin-dorpen Celor, Kellemoeri, Kellibon
jen.

Affin, Dawan, Amoelit, Watteloni,
Onder, en Bammer) als ook die van

t eiland Goram, vreezende ’s Compagnies
gansche magt op hun dak te krygen, na
veel biddens en smeekens , weer in ge-
nade aan, maakende met hen dit navol¬

gende geschrift van verzoening.

IVTCornelis Acoley, Landvoogt en
W Bestierder wegens den Nederlandschen

Staat in Banda, onder het beleid van den
Edelen Heer Antoni van Diemen, Opper-

landvoogt van gansch Nederlands Indien,
doen te weten , hoe dat op t crastig hidden
en ootmoedig verzoek der expresse daar toe
gecommitteerde Opperhoofden genaamt Ha-
talima, Labacuda, Comboret Kaywan,
Manika, Tiho, Labi, Maleyo, en Ta¬
tollo , van de respective Dorpen Catelove

Ammer, Day, Ondei, Aineckor, Kelacket,
Mieren, Minda, en Kelessiter, alle gelegen
op ’t eiland Goram na goed berigt en onder-
handeling , tot distincte reizen gehouden,
waar in de voor dezan bedrevene fouten le¬
vendig zyn vertoont, invoegen na schuldbe¬
kentenis en sidelle beloften van tot geenen tyde
iets tegen de Nederlanders, of der zelver
Staat, nu, nogte nimmermeer, in ’t klein
of t groot te zullen attenteren, veel min te
dulden, de geringste onlusten ons van hen niet

zullenM
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zullen worden aangedaan, maar in tegendeel
te verzorgen, dat ons van hen alle huln en
faveur, gelyk zulks een getrouwe vasal be¬
taamt, zal worden betoont, en dat wy in
alles worden gehoorzaamt waar op zy dan
van de Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-
indische Compagnie en des zelfs Regenten in
dit vredeverhond weer aangenomen worden,
weshalven hen om verscheide inzigten, ons
daar toe moverende , haar voorig bedryf niet
alleen vergeven is maar waar op wy ook
nader met advys van onzen Raade met hen
in alliantie en een eeuwig verdrag getreden

zyn , en hen als onze bondgenooten en ge-
trouwe vrienden, op de volgende conditien
aangenomen hebben, gelyk wy de zelve aan¬
nemen , en daar voor erkennen mits dezen:
diervolgende beloven, en sweeren de gemelde
Orangkaja's van Catelove, Ammer, Day,
Onder, Aineckor, Kelacket , Mieren, Minda,

en Kelessiter, voor baar, en haare erfgenaa-
men, de E. Hoog Mog. Heeren Staaten Ge¬
neraal der Vereenigde Nederlanden , zyn
Vorstelyke Genade, den Prince van Orangie
als haare hoogste Souveraine overigheid, ttem
der zelver Generaal, en den Gouverneur der

quartieren Banda, gehouw en getrouw te
zullen zyn tot den laatsten adem toe, onder

welken eed de gemelde Orangkaja's toezeggen,
en beloven , t'effect tot allen tyden te zullen

doen standgrypen ; dat zy lieden de minste
corréspondentie met geene vyanden van den
Staat, hoedanig, van wat conditie, natie,
of natuure , de zelve ook zouden mogen we-
ren, niemant uitgezondert, houden, en veel

min hen hunne bavens, of rheeden tot schuil-
plaatzen verleenen of de minste faveuren
bewyzen; maar dat zy dezelve met alle mo¬
gelyke middelen van daar weeren, en zulks
den Heer Gouverneur van Banda na de beste

gelegenheid te kennen geven zullen. Item.
dat, by verloop van slaaven, en andere, de

zlve onder ordinair bergloon en verteerde
kosten, in redelykheid bestaande, zonder
eenige frivole extensien, in handen van ge-
melten Heer Gouverneur leveren, en haar best,
zoo veel hen mogelyk is, zullen zoeken te

bevorderen , gelyk zy hen ook ten hoogsten
verbonden houden op het bevel van meer ge¬
melde Heer Gonverneur ( doch niet dan by
den uitersten nood) haare Coracora’s in
't water af te haalen, en hem, beneffens
zyn Eds magt, in alle getrouwheid, zonder

tegenzeggen, te dienen, en dit alles op paen-
van als Eedbrekers en Rebellen gestraft te

worden; voor t welke de meergemelde Orang¬
kaja 's benevens hunne ingezetenen der boven-

genoemde Negryen den vryen gepermitteerden
handel op Banda, als mede op alle geasso
cieerde Necerlandsche plaatzen, onder een

behoorlyke passe, genieten, gelyk wy hen ook

alle vriendschap zullen doen fmaaken, en
hen onder onze bescherminge nemen d zoo
als dat een getrouw Heer , en goedertieren
Vorst betaamt, en met onze constitutien
eenigzins overeenkomen zal.
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Gearresteert in het kasteel Nassau , op 1654.
t eiland Neira in Banda, den 28sten Decem-
ber ’sjaars 1637. Was geteckent Cornelis
Acoley. Ter zyden slonden eenige Ara-
bische Merken, gesselt by de ondergeschreven
Orangkaja s Batalima. Labacuda. Com¬

ooret. Caywan. Manika. Tibo. Labi
Labi. Maleyo. Tatollo.

Onder dezen Heer Landvoogt Cornelis
Acoley, quam in ’t jaar 1638. den zysen
Februari, hier uit Amboina, met ’t schip
Frederik Henrik, verzeld van het schip
Bommel , de Opperlandvoogt van In-
dien , de Ed: Heer Antoni van Diemen

Hy bragt met zich Mevrouw zyne Gema-
lin, den Ed: Heer Antoni Caan, Raad
an Indien, nevens zyn lyfwagt van hel-
paardiers, en drie vaandels soldaaten.

De voorname reden van zyn Edelheids
komst was, dat zyn-Ed., den koning van
Ternate niet tyds genoeg in Amboina
aangetroffen hebbende, met zyne tegen-
woordigheid ondertusschen hier nog
eenigen dienst meinde te doen.

De Heer Landvoogt zont zyn Edelli.
wee zyner voornaamste bedienden , te
weten, den Heer Gerard Demmer, opper-
koopman en tweede Persoon, nevens de
Heer Nicolaas de Wild , Fiscaal alhier

om zyn Ed. te verwelkomen , en aan
land te geleiden.

Den 1sten Maart vertrok zyn Edelheid

na ’t Hoog Land van Banda, bezag daat
de comptoiren Lonthoir, Oerien, Wajer
den Ouden Denner, en Celama, welkers

laatste Reduit zyn Ed. Kuilenburg, na
zyn geboorteplaats, noemde. Ook bezag
zyn Edelheid de Perken, of borgerhuizen
en plantagien aan de overzyde, mitsga-
ders Poclo Piessang, digt by den hock van
Neira gelegen, en by zommige spotsge-
wyze Poelo Parampoewan, dat is ’t vrou-
ven eiland (om dat zy 'er gansch niet op
vallen) genaamt.

Ook ging de Opperlandvoogt den 19den
dito na de eilanden Ay en Rhun, hoorde
onderweeg, dat 'er een Engelsch schip
de George genaamt, voor Poelo Rhun
lag, ’t geen zyn Ed. ’s anderen daags na-
der bleck, wanneer de Heer Johan Hun-
ter, Factoor der Engelsche Natie op Ma-
cassar, by zyn Ed. quam, verzoekende
op dit Eiland weer bezitting te mogen
nemen, ten welken einde hy (die zeide
dit niet eer te hebben konnen doen) ook
eenig volk mede gebragt had ; maar de
Heer Opperlandvoogt gaf zeer bondige
redenen , waarom zyn Ed. hem dit nu-
alzoo de tyd, daar toe gestelt, al lang
joorby was, niet kon toestaan. Een
zaak , die onder Poelo Rhun reets be-
handelt is.

enDus quam dan de Heer van Diemen,
dendeze Engelsman met zyn schip

22cten
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22ten dito van Poclo Rhun voor Neir-
aan; en de laatste vertrok den 26ten ditc
mer zynen bodem naar Macassar.

Den zysten dito gaf de Heer van Diemen
hier een pragtig afscheidsmaal aan 125
persoonen, ging den 28sten dito na booro
en vertrol den zosten dito met de sche-
pen Frederik Henrik, Bommel, War-
mond , en nog een ander , weer naar

Amboina.

Met een letter moet ik hier by voegen,

dat in ’t jaar 1636. den rsten Maart ook het
Engelsch schip, de Paerl, voor het dors
Lochum, op teiland Rhun, verscheenen
zynde , de Heer Acoley zich in persoor

derwaarts begaf. Daags ’er aan zont zyr
Ed. de twee opperkooplieden, de Heeren
Gerard Demmer en Pieter Willemszoon, en

den lieutenant Forsenburg derwaarts, o

den Engelschen koopman, Randot Jesson
van dat eiland met zyn schap te doen ver-
trekken, alzoo de gansche bezetting al-
daar toen maar in 12 foldaaten en 15

slaaven bestont. Hy weigerde dit, zeg-
gende , van zynen Heer Voorzitter of
Bantam maar gezonden te zyn , om dat
eiland te bezien verzoekende , dat die

vesting niet met meer volk bezet mogi
worden voor nader ordre zyner Heerer

Principalen; waar op by den roden Maart
vertrok. Doch de voornoemde Hunter
schynt op zyn berigt naderhand herwaarts

gekomen te zyn, om iets van gewigt op
dit eiland (dat de Heer van Diemen door
zyn aanwezen verhindert heeft) te on
dernemen.

De Heer Abraham Weyns is hier een

zeer loffelyk Landvooot, en een man ge-
wecst , die zyn eere stelde, in de men-

schen ten beste , en tot vredc niet alleer

te raaden, maar ook buiten pleydoijen te

houden, ’t geen ook de reden was , dat
hy zeer weinig vergadering van de Raac
des Gerichts hiclt, alzoo 'er by na niets

was , ’t geen liy niet in der minne deed
afmaaken, of zelf buiten eenig pleydoi
ten einde bragt ; hoewel ik 'er wel ge-
kent heb , die om de 4 of f maanden
eens vergadering beleiden , om de plei
doijen te langer te doen duuren, en om
de menschen, die daar na wagten moesten
te bederven. Hy wiert in ’t jaar 1660
Extraordinaar Raad van Indien

De Heer Johan van Dam, uitgekomen

als vry Doctor, wiert naderhand om een

wakkere daad , die wy elders verhaalen
zullen, tot Sergeant Majoor van Batavia,
en 1661. tot Landvoogt hier gevordert,
alwaar tot ’t jaar 1665. gebleven zynde,
vertrok hy in dat zelve jaar in Februarii
naar Amboina, om de zaaken aldaar, als

de naaste Landvoogt aan Amboina gele-
gen, by 't overlyden van den Heer Land
voogt Simon Cos, van naby te beschou
wen. Wat mislyk voorval hy daar, en
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van 166..verder op Batavia met de Weduwe
cpdien Heer, zyn trouwlooze bruid ,

met den Opperlandvoogt, de Heer Johan
Maatsuiker, had, hebben wy reets onder

de stoffe van Amboina en de Moluccos
verhaalt.

Hy was een korzelig man, wiert ge-
meenelyk , Jan met de lange Broek, om
dat hy veel met een lange Misquitenbroek
ging, of ook wel de Lange Jan genaamt
Met zyn tweeden, den Heer Antoni Hurde,
die anders een braaf man was, kon hy
ganschelyk niet overeen komen, waarom
die ook in ’t jaar 1664. na Batavig ver-
trekken moest, en door den Heer Almonde

vervangen wiert. Hy was anders een
dapper man voor zyn vyand , waar van
hy verscheide deftige blyken gegeven
heeft. De Heel

De Heer Jacob Cops, die hem in ’t jaar Cops sleg.
1665. verving, lag niet minder met zy- gedrag
nen opperkoopman, de Heer Almaude,
nog in dat zelve jaar, overhoop, zettende
hem gevangen , na dat hy hem met 4
soldaaten van de Secretary, terwyl hy
schreef (alzoo hy toen ook geheimschry-
ver was) met geweld had laaten afhaa-
len ; zoo dat haar Hoog Edelheden, die
dit zeer quaalyk namen, hem na Batavia
ontbieden moesten, ordonnerende hem
in ’t zelfde jaar, al was ’t met een huur-
chaloep over Ambon te zenden, daar hy
in November aanquam, vertrekkende in
’t jaar 1666. van daar na Batavia

Deze Heer heeft daar als Landvoogt
zeer fors geregeert, en by die ingezetc-
nen een ssegten naam gehad, om dat hy
zeer inhaalende en baatzugtig was ; dat
hy over al, daar hy geweest is, getoont
heeft ; ook was hy zeer eigenzinnig
gansch niet inschikkende , willende dat
alles voor hem zou opdraujen ; ’t geen
hem , gelyk wy onder Amboina zien
zeer quaalyk opgebroken is. Ondertus-
schen is 'er in ’t jaar 1670. een verbond
in de tyd van de Heer Hurdt , met die
van Keffing en Raralit gemaakt.

De Heer Cornelis van Quaalberg, een De Heer
zeer korzelig man, wel een goed soldaat van

uaal¬(gelyk hy 1673. in Augustus toonde beras be¬
toen hy als Commandeur over 13 sche stienng

hier.pen der E: Maatschappy tegen 10 Engel-
sche schepen sloeg, en, na 4uuren vegtens
hunnen Onderzeevoogt met 41 stukken,
den President genaamt, hunnen Schout-
bynacht, de Samson met 36 stukken, en
de Entilope met 34 stukken, veroverde,
doch een al te haastig, en zeer onge
makkelyk Bestierder, die by na over al,
zoo aan de Kaap (van waar hy ter ordre
der Heeren ze-entienen in ’t jaar 1668
schoon daar Commandeur zynde, afgezet
naar Batavia gezonden wiert) als op Ma-
lacka, en daar hy gelegen heeft, met de
voorname Bedienden moeselykheden, en

zeM2
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ze hier ook niet weinig met zyn Tweede
Persoon , den Opperkoopman Maarten
Roos, gehad heeft. Hy zette hem ook
eenigen tyd gevangen, en zont hem met
zyn proces na Batavit, ’t geen Roos daa
won.Onder dezen Landvoogt is 'er door ver-

scheide persoonen een togt na de top van
de Goenong Api gedaan, onder welke
zoo my zyne Gemalin in ’t jaar 1686. of
Batavia gezegt heeft, een Keizer, Ko¬
ning, Hertog, en Graaf (dat is, persoo
nen, dien naam voerende) geweest zyn

Hy is vervangen door den Heer Willem
van Zyll, een Heer van hooge jaaren
die niet alleen al grys was, maar van
ouderdom ook vry krom ging.

Van dezen Heer hebben de Bandasche
borgers menigmaal zeer veragtelyk ge
sproken, om dat hy nu en dan de dron
ken baazen, dic hun werk niet wel ver-
rigt, en zich vol gedronken hadden, wel
een streek met zyn dikken rotting met
een zilvere knop (dien zy de fles met de

zilvere schroef noemden) gegeven had
maar zy hebben hem (hoewel ny dat slaar
wel kon gelaaten, en hen op een andere
wyze gestraft hebben) groot ongelyk
aangedaan, en naderhand daar veel be
rouw van gehad , toen zy anderen kre
gen, die hen ten uiterste geplaagt hebben

Hy was waarlyk, en buiten eenige drifi
gesproken, een vroom, eerlyk man, en
cen zeer getrouw dienaar van de E. Maat
schappy; een Heer,die agting voor braave,
bequame en naarttige lieden ; maar ook
een doodelyke haat tegen luiaards en
dronkaarts had. De eersten hielp hy voort
maar de anderen strafte en vervolgde hy
Hy was niet alleen niet baatzugtig of

inhaalende (een gebrek van veel Land-
voogden) maar in tegendeel zeer milddaa
dig, en gulhertig ontrent die geen, die
dat verdienden. Van zyne mildaadigheid
heeft hy een groot bewys gegeven, wan

neer hy (senoon by de aardbeving in
Amboina in ’t jaar 1674. zyn vrouwkin

deren, en huis, met alle zyn goederen,
die beneden, en niet boven in de vesting
waren , wegstroomden) wel zo jaarer
lang zyne jaarlykze soldve, zoo lang als
hy Opperkoopman, of Landvoogt ge
weest is (dat in i1 jaaren wegens zyn
eerste bediening 12100 guld., wegens 5
jaaren van zyn tweede bediening 21600
en dus te zamen 33700 guld. bedraagt
aan zyn zusters kinderen in 't vaderland

die het egter niet al te zeer van nooder
hadden , alzoo haar zoon , N. Rooden

burg, Predikant op een dorp in Zeelanc
was , daar hy ’t zeer wel had) zeer gul
hertig heeft laaten trekken , waar van
ik, nog in Indien, nog in ’t vaderland,

eenig diergelyk voorbeeld van milddaa-
digheid oit meer gehoort hebbe

ASC HE
Noit was hy gewoon te paard een uur 1689.

of anderhalf uit te ryden, of hy deed
zyne oppassers, die hem te voet gevolgt
hadden, altyd z, en den sergeant, of cor-
poraal , 3 glazen Fransche of Rhynsche
Wyn, na dat hy dan zelf dronk, aan-

ftonts na zyn wederkomst, dat ik menig-
maal zelf gezien heb, en in zyn bywe-
zen , op dat zyn slaaven hem hier in niet
bedriegen zouden, schenken.

Noit heb ik , die eenige maanden by
hem gewoont heb, en zeer beleeft en

gulhertig van zyn Ed. onthaalt ben, eenig
geschil met hem, dan alleen daar ove
gehad, dat ik hem noit ’t een of ’t ander

voor my zelven verzogt, hoewel hy my
uit zich zelven zoo veel dienst gedaan.
en zoo veel beleeftheden bewezen had,

dat ik wel ondankbaar geweest moest
zyn, indien ik zoo een milddaadig Heer
nog ergens om voor my had willen ver-
zoeken

Noit deed ik zyn Ed. voor een ander
eenig billyk verzoek, dat al zomtyds ge-
schied is of zyn Ed. heeft het my toe-
gestaan

Met zyn Tweeden, en andere Raads-
persoonen, heeft hy in veel vrede en rust

tot zyn dood toe geleeft ; en van zyne

vroomheid en cerlykheid is by myn aanwe-
zen nog een blyk, die ik hier mede tot
zyn lof aanteekenen moet, voorgevallen
Zeker Perkenier, op een van zyn mede-
perkeniers, om dat zyn Ed. hem gunstig
was, zeer nydig zynde, quam den zel-
ven op zekeren morgen, als een man,
die quaalyk van den Landvoogt sprak, by
zyn Ed. aanbrengen waar over hy ceni-
gen tyd wat onthutst was, alzoo by ge-
loofde , dat die man hem de waarheic

gezegt had. Zyn Ed. deed myde eer van
my dit geval mede te deelen, vraagende
hoe my dit van een man, die hy zoo me-
nigmaal begunstigt had, voorquam ; ik
zel, dat ik het niet geloofde, en datik
zyn Ed. , om dit regt te weten, raadde.

den beschuldigden en den beschuldiger op
eenen tyd zamen voor hem te ontbieden :

want dat anders zyn vyanden in staat wa-

ren, om altyd zyn beste vrienden by hem
verdagt te maaken. De Heer van Zyll
prees dit , en riep ze beiden voor hem.
De beschuldiger was 'er eerst; maar toen
hy den beschuldigden binnen komen zag,
bestierf hy doodelyk. De Landvoogt
deed aan den beschuldigden een voorste
van de beschuldiging; maar eer hy zich
daar over eens recht verantwoord , en
zyn alibi aangewezen had, viel de ander

al deerlyk door de mande, en bad om

vergiffenis. Uit dit geval blykt ook
klaar, dat hy een Heer was, die zich in

zaaken , die dat lyden konden, zeer
geerne na de goeden raad van anderen

richten wilde.
Zyn
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Zyn Ed. is vervangen door den Heer
Joannes Cops, zoon van de Heer Jacob Cops,
diens meeste werk daar geweest is, op
zich aan die Perkeniers, die zyn Vader niet

genoeg ingevolgt en de Heer Hurdt ,
zyn opvolger, meer aangehangen had-
den, op het bitterfte te wreeken; waar
over hy ool Aart Aatoniszoon Vermeer

alias Aart Hac Hac genaamt) zop lang
vervolgt heeft tot hy genoorzaakt ge-
weest is, met zyn huisgezin op te bre-
ken, en na Batavia te gaan woonen.

Hy was een slegt Bectierder, een man
van zeer weinig verstand, en die weinig
werk van zyn dienst maakte. Hy is
egter naderhand (schoon hy, zonder or-
dentelyl door haar Edelheden verlost te

zyn, op zyn eigen gezag maar uit Banda
op Batavia quam) Raad van Indien,
en zelf nog Ordinair Raad geworden;
maar hy maakte het daar van tyd tot tyd,
met byna noit in Vergadering te komen.
zoo slegt, dat hy op de klagte van den
Opperlandvoogt, de Heer Jan van Hoorn,
daar over uit het Vaderland bedankt

wiert

De Heer Cojett verving hem, zynde
met 'er tyd Landvoogt geworden in een
plaats, daar zyn wakkere Vader als Ban-
diet thoewel onschuldig, zoo men meimde.

en alleen door de bittere haat van de Heer

Nicolaas Verburg) geleeft had.
Deze Hecr had hier mede den besten

reuk niet. Een preuve daar van was een
geval, in ’t jaar 1697. of 1698. aldaar ge-
beurt. Zeker Perkenier, in de Laoetan,

Jan Pauluszoon (zoo my door zeker
Heer verhaalt is) van zyn schoonzoon,
arel Harder beschuldigt zynde , dat
zyn slaaven een sokkel Foeli by een der-
den, Barent de Bakker genaamt, gebragt
hadden, om die aan vreemdelingen, te-
gen ’t placcaat, te verkoopen, zoo wiert
hier nog by gevoegt , dat des eerste ’s
vrouw een zeer jaloers wyf , dit alles
mede wel wist.

Hier op ontbood de Heer Cojett deze
vrouw, die ’t hem alles zeer omstandig

zei; waar op zy, en haar man, en ook
die , tot wien de sokkel gebragt was,
eenigen tyd lang gevangen gehouden.
hoewel zy en haar man, na eenigen tyd
ontslagen wierden. Maar aangezien die
man hem mogelyk voor die gunst niet
na zyn zin, of wel gansch niet, be-
loonde (vermits hy zeer baatzugtig was,
’t geen hy middagklaar in Amboina ge-
oont heeft) vont hy goed het Perk, de

Laoetang, den eersten Perkenier, zon-
der een proces 'er over te maaken N

byte nemen , en aan Carel Harder

schatting (quantswys) voor 6ooo Rders
daar het wel eens zoo veel waardig was,

over te doen geven ; waarin de eige-
naar, gansch misnoegt, goed vont daar
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van aan haar Hoog Edelheden kennis te 1705.

geven
De Hooge Regering van Indien be¬

vont dit stuk in allen deelen zeer slordig,
en ten uitersten onrechtveerdig, dat men

een man, zelf zonder het cxpus delictt
eens gevonden te hebben, maar op een
enkele beschuldiging, en zonder eenige
geregtelyke aanspraak, of onderzoek,
met geweld uit zyn goed zettede. Zy
schreven ’er aan hem , en den Raad, wel
zeer scherp over; maar de man heeft zyn
Perk niet weder gekregen, sloeg hier
over aan den dronk, en is van droefheid

het bestorven. Hy nam, by zyn vertrek
uit Banda naar Amboina, Joannes Lamotius,
gewezen Hooft van Mauritius, en om

eenige swaare misbedryven na Rosingein
gebannen, met zich, hebbende op Man-
ritius by zyn uittogt van hem beleeftheid
genoten ; doch haar Edelheden ordon-
neerden hem den zelven weer naar Banda

te zenden.
Noit hebben de Bandaneezen een erger

Landvoogt, als den Heer Theodorus de
Haze, gehad.

Zy zeggen, dat hy gansch Banda, maar
Poelo Ay vooral, bedorven, en veel in-
gezetenen alhierzeer arm gemaakt heeft.
Hy , die gelds genoeg had, wilde zelf

geen geld winnen, om te toonen, datr

hy een goed dienaar der E. Maatschappy,
quast, was , en mogt ook niet lyden,
dat yemant anders, ja zelfs zyn eigen
Tweede, en swager, de Heer van Eps,
waar mede hy ook geduurig over hoop
ag, het allerminste won; om welke re-
den by hen ook van tyd tot tyd de gan-
sche vaart zogt te beletten, om ze dus,
als rotten in de val, geheel te doen uit-

sterven; weshalven de Heer de Haze daar
over wel ernstig aan haar Edelheden
schreef; hoewel het juist den uitslag,
dien hy verwagte, niet had

De Borger en Perkenier Henrik Meyer
die hy voor ’t Recht betrokken had, wilde

hy aan de galg, of ten minsten op het
schavot hebben, waarom by hem in d'eene
weck zyn proces tegenwees; maar die

man daar van zich na Batavia beroepende,
en hy, door een reisje na Poelo Piessang,
hem de gelegenheid , tot aanteekening
van dit appel, zoekende af te snyden,
wiert juist, als hy op ’t hooft quam,
daarom verzogt. Hy tragtte het wel te
ontgaan ; doch vermits die man hem
dreigde , alzoo de tyd voor zyn weder-
komst voorby zou zyn , daar tegen te
zullen protesteren, zeide hy eindelyk,
nu, wy zullen zien, hoe wy het stellen,
en u genoegen geven. En daar op wecs
die zelve Landvoogt met zynen Raad
des Gerichts (denkt eens hoe die Raad

van een Landvoogt afhangen moet ) een
en de zelve zaak, die Meyer de week te

voorenM3
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vooren versoopen had , in de volgende
week tot zyn voordeel iit. Een dubbeli
vonnis, ’t geen zeker Procureur op Bata-
via, om de zeldzaamheid, in twee bor-

dekens, in ’t net geschrevon, naast den
anderen, als een van zyn beste schildoryen,
in zyn voorhuis ophing.

Hy zont ook op zekeren tyd dezen
zelven Meyer , daar hy zeer op schynt
verbittert geweest te zyn, met een schip
na Batavia, en wilde, dat hy er geboed
na toe gaan zau, hoewel dit nigt geschied
is. De Perkenier Willem Bergé , was
derwaarts vertrolken, doch hy had zich
onder de bestelgoederent in de Konstapels
kamer moeten versteken. En hoewn
Carel Harder met zyn chaloep, en een
pascedul, naveel moeite, derwaarts ver-
trokken was, had hy egter in de papie¬
ren der E. Maatschappy van dat jaar geen
beter naam, dan de anderen.

Hy beschuldigde deze drie, houdende
zelf zyn swager van Eps niet vry, dat zy
’t kasteel hadden willen afloopen, zoo

my eenige van deze lieden zelf ge1eg
hebben; maar haar Edelheden vonden

deze beschuldiging al zoo zot, als on-
waaragtig.

Hy maakte het hier eindelyk zoo grof
met alle zyne tyranmische zottigheden,
dat de Borgers en Perkemers, en voora
Carel Harder, het niet langer konnende

harden, en vreezende , dat hy hen nog
de keel toebinden zou, goedvondenge-

zamentlyk over hem na Batavia te kia
gen; waar op haar Edelheden den Heer
Schenkenberg hier gezonden, en hem ge-
ordonneert hebben na Batavia te komen,
waar heen hy met Venbuyzen vertrokken
is, zonder dat hem egter wegens alle
die zottigheden, en geweldenaaryen,
daar over hem de Fiscaal behoorde aan
gesproken te hebben, het minste leed ge
schiet is. Zoo dat het een Landvoogt,
als hy gunst van Hoogerhand heeft, vrys
staat aan de ingezetenen alles , wat hy
maar wil, straffeloos te doen; daar mer
by andere gevallen (als aan den Ouden
Heer Coyétt, en de Heer Jacob Cops, toen
hy uit Amboina vertrok, als ook aan de
Heer Hosman, en anderen, bleek ) wan-
neer men de guust van ’t Hoogerhuis niet

heeft, een Landvoogt zoo wel, als een
ander, door den Fiscaal doen aanspreken,
afzetten, en zelf op ’t schavot heeft we-
ten te brengen.

Wat hier de reden van geweest is,
weet ik niet; maar zeg alleen, dat zyne
zottigheden en geweldenaaryen zoo klaar
gebleken zyn, dat men hem van daar
heeft moeten ontbieden, en dat hy over
al die valsche beschuldigingen, opzendin
gen, en over ’t plagen van zoo veel men-
schen niet eens gemoeit, veel min iet

geleert is; uit het welke men het naast
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jordeelen moet , dat hy vicr witte 1709.
voeton gehad heeft, en dat het den Fis-
caal, die hem anders wel gevonden zou
hebben, waarschynelyk wel verboden
geweest is. Ja zyn zottigheden en huis-
geweldenaaryen waren maar weinig wec-
ken na zyn trouwen met een braayc

vrouw , die hy niet waardig was , zoo
groot, dat hy de zelve, die by haar voo-

rigen mans tyd, als zeer verstandig alles
bestierd had, zeer geerne (zoo zy maar
zoo zot, als hy , geweest was) onder
t bestier van zyn slaaven zou gestelt heb-
ben, alzoo die de sseutels van alles had-

den , waar door zy duidelyk zag , dat
zy ’er op die wyze volkomen t'hurs lag ;
maar deze Meyrouw, zulk een leven niet

gewoon, en niet genegen zynde dit lan-
ger op te volgen , nam daar na haaren
slag (wanneer hy zelf zei, niet genegen
te zyn om by haar te blyven, om dat zy,
die ontrent 1000o0 Rdeis bezat, zoo veel

niet had, als hy wel gedagt, of zy op-
gegeven had , en om dat er eenige uit-
staande schulden onder waren , die zoo

aanstonts op zynen eisch niet inquamen
zoo wel waar, dat zy hem met bedaart-
heid vraagde , wat hy dan wilde, dat zy
doen zou: met al het uwe , zei de gek,
maar ten eersten heenen gaan, als gy my,
zei zy , schriftelyke ordre daar toe geeft
zoo zal ik gaan. Hy ontbood aanstonts
een Notaris om zoo een geschrift van
scheiding op te stellen; doch als die zei-

de, daar toe niet bevoegt te zyn, verzogt
by haar neef, de Heer Pieter Hokfort,
die daar mede in huis woonde , dit te
doen, die dit mede, als een zaak, hem

niet voegende, weigerde, en toen schreef
hy (’t geen ook best voor zyn vrouw was
dit zelf, waar op zy nog dien eigen avond
met al het haaro, zeer vrcedzaam, en wel

dubbelt bby , dat zy op zulken bondige
wyze van dezen quaadaardigen gek verlost
was, uit den huis ging.

Naderhand zag ny wel, niet door zyn
eigen oogen, maar door die van twec
andere Heeren Raaden, dat hy, dien ’t nu

beroude, en die tragte haar weer by zich
te hebben, zeer dwaas gedaan had; maar
zy, die by haar stuk bleef, heeft het daar
toe gebragt, dat zy, niet lang daar na-
ook geregtelyk, en by klokkegeslag
gescheiden zyn. En na dien tyd heeft
men zulk een man , die uit de Land-
voogdy van Banda eerst met zulken stank,
en met nog veel vunzer reuk van zyn
vrouw gescheiden was (alzoo hy klaar
bewees zyn eigen huis niet te konnen be-
stieren) nog Ordinair Raad van Indien
gemaakt, en magt gegeven, om, nevens
zoo veel verstandige Heeren, gansch In-
dien met een besluitende stem ie regeeren.

Dit staaltje alleen (denk ik) zal be¬
quaam genoeg zyn om dezen gierigen

Vrek,
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Vrel-, die op het allerminste in zyn huis-
houding zelf zag, en dat geerne bedilde
schoon hy een man was, die men zei,
dat meer dan 1000o0 Rders van zich zel-

ven bezat) te leeren kennen ; en men
verwondert zich nergens meer over, als
hoe hy , die schandaleus gierig leefde,
van zich heeft konnen verkrygen , om
dat slaavenloon in Banda , waar van hy

maandelyks zoo veel trekken kon, af te
schaffen ; maar de hoope van hier door
hooger te zullen stygen, en dan veel
meer te zullen winnen , heeft hem die

opharde post, met al de vloeken daar
alsrevolgt, en nog dagelyks volgende,

de grootste schynheilig, niet zonder veel
neepen van zyn gewisse (die vry won
derlyk gestelt was) doen overstappen.

Indien dit ons van ons bestek niet te

verre afleide , wy zouden hier van nog
meer konnen zeggen ; maar zullen het

hier by laaten
De Heer Schenkenberg, zyn vervanger,

die hier in Maart 1709. quam, stierf in

Juni, des zelven jaars, en dierhalven kon-
nen wy van hem niet anders zeggen, dan
dat hy daar met alle de statie, ontrent
een Landvoogt gebruikelyk , begraven
is.

Kort na zyn overlyden quam hier de
Ambonsche Landvoogt, de Heer Adriaan
van der Stel , hoewel ongeroepen , en

gelykbuiten eenige noodzaakelykheid,
wy nader onder Amboina zien. Wat hy

egter hier verrigt heeft zouden wy kon-
nen toonen ; doch ons te verre daar over
moeten uitbreiden, daar wy ons zoeken,

zoo veel mogelyk is, te bekorten.
De laatste Bandasche Landvoogt daar

wy nog iets van te zeggen hadden, is de
Heer Andries van Eps. Hy was de voor-
zoon van een vrouw , die met den Per-
kenier en Borgerlieutenant N. Hardekop
is getrouwt geweest. Deze Heer Har-
lekop, met een dochter van de Heer van
Breugel getrouwt, en eenige jaaren ’er na
naar Batavia met zyn huisgezin vertrok-

isken , en ook daar overleden zynde
die juffrouw naderhand met de Heer
Douglas hertrouwt , die eindelyk Raad
Extraordinair, daar na Ordinair, en ook

Directeur Generaal van Indien geworden
zynde , dezen van Eps , waarschynelyk
op de voorspraak van zyn huisvrouw van
tyd tot tyd zoo verre voortgeholpen
heeft, dat hy, die anders daar toe geen
bequaamheden ter wereld, en noit eenig
ander dan zyn geboorteland, Banda, ge-
zien had, daar eindelyk egter Landvoogt
geworden is

Zoo lang 'er geen bittere en uitberstende
geschillen tusschen den Heer Opperland-
voogt Abrabam van Riebeck, en den Heer
Directeur Douglas, voorvielen, wiert hy
door den Heer Douglas, en uit vreeze van
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zoo grooten Christoffel aan ’t Hooger- 1712.
huis , in veel van zyn dwaaze quinten,
van de Bandanezen verdragen , zonder
dat men ’er veel anders , dan dat hy de
snedigste niet was, van hoorde.

Maar na dat het vuur tusschen die twee
Heeren zoo openbaar en zoo sterk aan
t vlammen geraakt was , dat de bittere
Heer van Riebeek den Heer Douglas zoo-

danig in volle Vergadering gehekelt, en ge-
slingert had, dat hy 'er 14 dagen van te
bed lag, zoo moesten ook van de weer-
tuit alle de vrienden van dien Heer, en
vooral de Heer van Eps, aanhouden, en
ook een Afrikaansche houw over den neus
hebben.

Hier toe had niet weinig aanleiding
gegeven, dat de Heer Landvoogt van Eps
yemant had hooren zeggen , dat 'er een
pasqu’l op hem was gemaakt, dat van hem
gevallig in den openstaande lessenaar van
zeker Assistent Mattheus Castella gezien,
en ook waarschynelyk door dien Castella
bedagt was.

Hy had dit zoo ras niet vernomen, of
hy zont Gecommitteerden, om die lesse-
naar te doen openen, en , alzoo Castella
dit niet doen wilde, gaf hy last van die
te doen opbreken , liet 'er dat pasquil,
zonder naam, uithaalen, by hem bren-
gen, en dezen Castella daar over, zonder
eenig verder bewys, dat hy het gemaakt

had, maar om dat hy ’t bezat, zonder dat
hy het aan yemant gezegt, of iets daar
van verbreid had, niet alleen gevangen
zetten, maar ook, na hem daar over in
rechten betrolken te hebben, geesselen,
brandmerken, en in de keten slaan.

Deze onordentelyke handeling, ontrent

’t jaar 1712. voorgevailen , waaide ten
eersten naar Batavia over, en gaf daar,

te meer dewyl zy zoo wonderlyk in de
kraam van den noitvergevenden Heer van
Riebeck diende , zulken roep, dat haar
Edelheden daar over een zeer scherpen
brief aan hem en den Raad in Banda
schreven, en Castella, met zyn stukken,
zoo als hy nog in de keten was, na Ba-
tavia ontboden, om daar zyne Actie tegen
die genen , die hem zoo onregtveerdig
mishandeld hadden , zoo als hy te raade
worden zou, in te stellen.

De Heer van Eps, die dit noit verwagt
had, en nu egter alles tot zyn nadeel, en
de spillen op Batavia gansch verdraaid
vond, was hier door niet weinig benart,
ja zoodanig, dat hy Castella, toen hy ver-
trok, aanbood buiten de keten na Bata-
via te laaten gaan, even of dit verande-
ring aan zyn grove misslag geven kon;
doch Cestella, dit weigerende, zei, dat,
had hy ’er nu zoo lang in gezeten , hy
er ook nog wel tot Batavia toe in bly-
ven kon, en ’er ook in blyven zou, om
daar zoo te komen, en te zien, wat haar

Edel¬
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Edelheden hier over verder zouden goed-
vinden

Dit ontstelde den Heer van Eps zoo-
danig, dat het hem byna aan de zinnen
ging, te meer, alzoo haar Edelheden
van hem ook een omstandig berigt we-
gens dit gansch geval , daar hy weinig
raad toe wist, alvorderden.

Castella quam ontrent in ’t midden van
Batavia, enMey 1713. in de keten op

geplaatst. Hiviert in 't Ambagtsquartier
had gedagt , dat hy ten eersten uit de
keten geraaken zou; maar de behandeling
van zyn zaak , die eerst een naaukeurig
onderzock door den Raad van Justitie
vereischte, liet dit nog niet toe.

Den 14den October des zelven jaars
quam ’er tyding op Batavia, dat de Land-
voogt van Eps a borgers van Banda, zoo
als zy in ’t Fort quamen, had laaten vast

houden, en laarzen, om dat zy onwillig
waren geweest tot nog toe te betalen ze¬
kere penningen, die hen opgelegt waren
wegens buitengewoone vernieuwingen
aan de Kerk , (dat geheel buiten ge-
woonte was) om ’t welk te ontwyken,
de borger Carper , nu deze zelve maand
October met zyn gansch huisgezin op
Batavia gekomen was.

In deze maand vernam men ook, dat

zeker Predikant, gansch niet eerbiedig,
nog eerwaardig van dezen en genen in
Banda, behandelt was; volgens zyn eigen
schryven aan zeker Heer op Batavia, die
’t my voorlas.

Het Opperhooft van Poelo Ay, Jaco-
bus Valenty , had hem , kort na zyn
aankomst op dat eiland, een braave oor-

veeg (zoo zommige zeiden) gegeven;
doch hy had dit Opperhooft zoo destig
betaalt, dat hy 'er eer van had, hoewel

zich een Predikant noit met zyn handen,
maar met zyn tong en pen , verweeren
moet.

Niet lang daar na was die zelve Pater
op de voorbruiloft van de dochter van de
Heer van Eps ten huize van dien Land-

voogt genoodigt. Hy quam ’er ; doch
wiert aanstonts door zeker Heer niet al-
leen zeer quaalyk, over eene Theologische
stoffe sprekende, bejegend, maar kreeg
ook (dat veel hooger liep) een braave
suffiet , ’t geen hy niet wel komende
veelen, zoo meinde hy dien Heer by de
kop te krygen, (dat hy, myns oordeels
niet moest gedaan, maar liever wegge-
gaan, en naderhand hier over geklaagt
hebben) maar deze Heer, wat kort zyn-
de, ontdook zyn handen, laatende, zoo
ik meyne , egter nog zyn pruik in de
loop. Zoo ras hy ’t ontdoken was, stelde
zich zeker Onderkoopman voor hem in
de bres, maar hy vatte dien onvoorzig-
tigen jongeling zeer ongenadig aan, en
wierp hem zoodanig tegen de grond, dat

ASC HE

hy niet weer ontrent hem komen durfde. 1713.
De Fiscaal de Groot, die al mede het te-

gen hem had, vraagde  wat het te zeg-
ren was , dat by dien Onderkoopman zoo

handelde , en wilde hem daar op mede
aanpakken; maar hy gaf hem van dat
zelve laken een rok en broek. De Capi-
tein, die ’er mede bystont, en, die zoo
men zei, met al die andere opgestemt
had, om dien Pater eens te degen pal te
zetten, en een vuile Atheistische taal te-
gen hem uit te slaan , quam zich het
laatste m in de bres stellen, meinende

door zyn krygskundige agtbaarheid, en
grove handen (alzoo hy hem ook aan-
tastte) dezen Pater niet alleen te over-

nuiven, maar ook wakker af te rossen;
doch dit ontschoot hem volkomen : want

de Predikant greep dit ongezouten en
stinkend stuk vieesch in zyn ruggestreng,
en wierp hem zoodanig, dat hy quatste,
egen de muur.

Geduurende deze bataille in ’t huis

van den Landvoogt waren de kaargen ook
uitgeraakt , waar op de Heer van Eps,
niet wetende , wat 'er te doen was, in

die kamer gekomen, en, by ongelul-
intrent dezen Pater geraakt , dien hy
ook, zonder hem te kennen als vyand,
maar tot zyn ongeluk, aantastte, aan-
gezien hy hem een groot getal muilpec-
ren gaf, waarom hy zich eindelyk be-
kent maakte. De Pater, hoorende dat

hy den Landvoogt onder zyn kluiven
nad, zeide met bedaartheid: myn Heer
zyt gy het , ikhad het op uzooniet genieent :

maar dagt , dat het een ander was, die my
als vyand aantastte, en derhalven is ruy dat
leet ; en dus liet hy hem, nevens de vier

anderen, met alle de gekregene slagen
daar, en ging, om verdere moeste te

myden, na huis.

Het bleef daar egter niet by : want
daags daar aan tot den avond zich in huis

gehouden hebbende , ging hy met zyn
vabay, of dunne Japonze rokk, om een

avondlugtie ; doch had een klein hou-
vertje daar onder verborgen, of zomtyds
een van deze avondwolven een toeleg
gelyk hy vreesde, op hem gemaakt mogt
hebben. En waarlyk zyn voorzorge was
niet te vergeefs : want, in zekere straat

gekomen zynde, wiert hy door cen van
leze vier gasten, verzelt van eenige slaa-
ven met dikke stokken, zeer schielyk
overvallen, maar had hy zich wel in des
Landvoogts huis geweert , hy deed het
hierniet minder, rukte aanstonts van leer
't welk de slaaven zoo ras niet zagen, of
zy lieten haar meester in de pekel, wel-
ken hy dwong op straat al knielende hem
om vergiffenis van zyne dwaasheid te
bidden

De Landvoogt van Eps, die dit alles
hoorde, schreef van al deze gevallen

alzoo
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overlyden, en schoon de Heer Douglas, 1713.alzoo weinig na Batavia, als van de weer-
patroon van de Heer van Eps, niet langgadelooze slagen , die hy by dat duister
er na naar ’t vaderland vertrokken is,avondspel zoo onverwagt krceg , maar
heeft hy egter daar in zyn plaats den Heerverzogt alleen, dat haar Edelheden hem in
Casteleyn, zynen vriend, en ook den Heerplaats van de drie Predikanten toen aldaar,
van Swol, gelaaten, met wien , toen(die ook om hunne opkomst, zonder er-
Opperlandvoogt zynde, hy in een goedgens verder af te spreken , verzogten)
verstand stont, en altyd gestaan heeft,drie vroome, eerlyke, en godvrugtige
ten ware daar in door de tyd eenige ver-Persoonen geliefden toe te zenden; waar
andering (’t geen niet geloove, nog myuit veelen op Batavia geloofden , dat of
gebleken is) gekomen was.die Landveogt gek was, of dat hy ten

In zyn plaats quam in ’t jaar 1715. deminsten vaststelde, dat de drie , die om
zomtyds waarheid sprekende Heer Philiphunne verlosling verzogten, niet vroom-
David van Ucchelen, die in ’t jaar 1719.eerlyk, nog godvrugrig waaren ; doch
in ’t begin met zyn Tweeden Jan dede tyd heert geleert, dat het eerste maar

al te waar was. Croese, en den Fiscaal Louis Baarmaaker,
3op-over hun slegt huishouden aldaarNog in deze zelve maand quam ’er ty-

ontboden is met afgeschreven soldye,ding, dat de Heer van Eps, geen raad met
en door de Heer Pieter Gabry, Tweedede zaale van Castella, waar op haar Edel-
van Amboina, in ’t jaar 1619. vervan-heden zeer styf stonden, wetende, niet
gen.alleen mymerde, maar niet veel beter als

Deze Heer Gabry bleef ’er tot ’t jaargek en beroerd was; waar door hy ook
1721. en wiert door den Heer Salomon’t jaargenoodzaakt geweest is, om in
Storm vervangen; doch deze in ’t jaar 1722.1714. ontslag van zyne bediening, mits
rsten Januari overleden zynde , is mynverblyvende daar, te verzoeken, ’t geen
schoonzoon de Heer Balthasar de Bruynnehem beide, mits afschryving van gagie,
hier s maanden Gezaghebber geweest.in ’t jaar 1715. toegestaan is.

Uit deze weinige staaltjens kan menHoe ’t nu verder met de zaak van
zien, hoe ’t in zulk een Landvoogdy nuCastella, en hem gegaan is, weet ik niet
en dan toegaat, en hoe zoo veel braavenet, dan alleen, dat haar Edelheden in

mannen, en huisgezinnen, dikwils van’t jaar 1716. ’t verblyf van den Heer van
de zotte caprige en hoofdige grillen vanEps in Banda ingetrolken, en hem ge-
een dwaazen gek, en averegtzen Land-ordonneert hebben wegens de zaak van
voogt, geheel en al afhangen moeten,Castella op Batavia te moeten komen,

aangevien hy haar nog gansch geen ver- zoo zy niet t’eenemaal bedorven willen
worden, ’t geen hen, hoe voorzigtig zyantwoording daar ontrent gedaan hadde.
ook zouden mogen zyn, dikwils egter telk geloof egter, dat die zaak zulken
beurt valt, als zy maar ’t ongeluk hebbenvaart niet meer, als in ’t eerst, geloopen
van by hem in ’t oog te loopen, en inheeft , om dat de Heer van Ricbeck in
’t quaade blaadje te staan.t jaar 1713. ondertusschen is komen te

ZEVENDE HOOFDSTUK.

DeAAtmen der Commissarissen hier. De Opperkooplieden. De Capiteins.
Opperhoofden van Lonthoir. De Fiscaals. De Soldveboekhouders. De Ge-
heimschryvers. De Opperhoofden van Poelo Ay.De Opperhoofden van Wayer.
Gcheimschryvers des Gerichts. De Lieutenants. De Vaandrigs.

At men nu en dan hier, en in vereischte, dan wel om eenige onorden-
Jandere Oostersche Provintien, telykheden, door een Landvoogt begaan,

wel een Commissaris, of Gevol- na te speuren, of te straffen ; behalven
magtigden uit naam van haar Edelheden, dat 'er maar zeer weinige geweest zyn,

gezonden heeft , om alles daar van naby die al mede na hunne driften, en veeltyds
na- en door te zien, is wel waar, maar niet zonder groote zugt, de zaaken be¬
dat geschiede meer, als men oordeelde, handelden.
dat het belang der E. Maatschappy dit

NaamenN
III. DeEL.
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Naamen der Commissarissen der drie Oostersche Landvoog-
dyen, Amboina, Banda, en Ternate.

van ’t jaar 1623.Herman van Speult,
Die 'er (dat wat wonders was) ging, om ’t ge-

te onderzoeken.drag van den Landvoogt Sonk 1627.
Gillis Seyst

1633.Antoni van den Heuvel,
Deze is hier maar pas geweest. 1633. en 1635.

Artus Gysels,
en in SeptemberDie hier in Juni 1635. quam

vertrok, met ’t schip den Arend.
1638.Antoni van Diemen, Opperlandvoogt,

springtogt over-Die hier uit Amboina voor een
Ternate daar nogquam , om dat de koning van

hem alle zaaken teniet verschenen was, om met
vereffenen. 1643.Antoni Caan,

en Zeevoogt over deOverste ,Superintendent
Provintien.drie Oostersche

1650. tot ’t jaar 1656.van Oudshoorn.Arnold de Vlaming
Commissaris, Zee¬Superintendent, Veldoverste,

voogt, enz.
1662.Simon Cos,
1667.Cornelis Speelman.

Commissaris, Zeevoogt, enz.Superintendent

was hier den 14den Mey 1667.
1672. en nog 1676.Antoni Hurdt.

’t jaar 1675. by 't overlyden vanOok quam hy in
hier voor een springtogt.den Landvoogt,

1682.Robbert Padbrugge,
Deze is in alle drie de Landvoogdyen geweest.

1689.Dirk de Haas,
Deze ook.

der E. Maatschappy alhier zoo net, alsEn deze zyn ze, die myns wetens
ik wel wenste, niet konnen bekomenCommissarissen over die drie Landvoog-
ik zal egter, ’t gene ik 'er af wete opge-dyen , hoewel ik niet weet, of zy alle
ven, op dat een ander, die ’er beter ge-wel in alle de zelve geweest zyn.
legenheid , dan ik, toe gehad mogtSchoon ik bevoorens een nette Lyst
hebben, de restdaar nia, zoo ’t hem lust,van de Landvoogden opgelevert heb,

heb ikegter, wat moeite ik daar toe ge byvoege, of my die opgeve. Hoewel ik
daan heb, die van de verdere Bedienden het myne al vry na gebragt hebbe

en Tweede Persoonen van Banda.Opperkooplieden ,

Henrik van Bergel, tot 1609. wanneer Landvoogt wiert.van 1609.

Willem van der Voort, -1699.
Jaques Senepaar 1627. wanneer verdronk.

Cornelis Acoley, 1632. 1633. wanneer Voorzitter wiert.Of 1633
Gerard Demmer 1638. dat na Batavia vertrok.1633.

Pieter Willemszoon 1638.
-Abraham Weyns, 1653. als Voorzitter wiert.

1660Isaac Topander, r
Leonard van Sorgen, 1661. wanneer stierf.
Ernst Sax,pper interim

1661en te zamen 1662.
Antoni Hurdt, )

1665.¬ 1665. vertrok na Batavia, wiert Com-Antoni Hurdt,
missaris van de Westkust.

1655. vertrok over Amboina na Batavia.1665Johan van Almonde, -
1668. vertrol naBatavia en ’t Vaderland.Sybrand Aobema, 1667.

dat stierf.1669Adriaan Ketelaar,
Maar-
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van 1673. of 1674. tot 1678. dat met Proces vertrok na Batavia,Maarten Roos,
daar 1682. in October of No-
vember stierf.

1678.¬ 1682. na Batavia vertrokken.Joannes Keyts,
1682. - 1683. dat stierf.Albert van Breugel,

1687. dat vertrok na Amboina.1683. of1684.Henrik Crudop,
1691. dat den r2denFebr. stierf als geko¬1687.Willem Basting,

ren Landvoogt der Moluccos.

1693. dat vertrok na Batavia.1691. -Cornelis Stull,
1694. dat Gezaghebber wiert.1694. -Balthasar Coyett,

dat stierf.1700.1694.Jacobus de Witte.
u 1701. vertrok na Batavia.1700.Isaae Weyns, provisioneel,

1703. opontboden na Batavia, over dat1701. -Isaac Massis,
voor de Heer Stull in de Kerk
niet wilde opstaan.

1704. dat Gezaghebber wiert.Andries van Eps, - 1703.

1706. 23 Febr. dat weer Gezagh. wiert.1705. 14AprilDen zelven,

1709. 15 Juni dat weer Gezagh. wiert.1706.MaartDen zelven,

1711. 26 Novemb. dat stierf.Jacob Cuyk van Mierop. 1709.

Jaac Marmer, Koopman
u 1713. vertrok na Batavia.1711.en prosinoneel Tweede

Pieter Gabry, 1713. 1715. vertrok na Amboina.

1715 1719. dat met afgeschreven soldye op-Jan de Croese,
gaat na Batavia.

1722. I Januari dat Gezaghebber wiert,1719. in MeyBalthasar de Bruyne,
’t geen hy bleef tot zyn ver-
trek, den 24 Mey, na Batavia.

Capiteynen van Banda.

De Capi-Henrik Beverning, van Gouda, - van 1616. tot
teinen. Hy komt in ’t jaar 1616. hier voor als

commanderende over Nassau en Bel-
gica.

Adriaan van der Dussen, commanderende
Jan Verhoeven , van ’op Poelo Ay over 1616.

t Fort RevengeTiel,
Henrik Steur, van Sommelsdyk, 1616.

Deze nam Poelo Ay in dit jaar mede in.
Maarten Janszoon Vogel,

Deze heeft den 11den Maart ’s jaars 1621.

't Hoog Land helpen innemen, en was
een dapper man. Hy was getrouwt
met een inlandze Amboineesche Mixtize

dochter van Noessa Laoet, Britis Pien-
tas genaamt , van een Portugeesche

vader en Noessaloeze moeder geteelt,
en zyn dochter was de vrouw van den
ouden Heer Laurens Pit, van Bremen,
die Landvoogt van de kust van Choro-
mandel, en Ordinaar Raad van Indien

geweest is.
Men zegt dat hy ook Poelo Ay heeft

helpen innemen en daar over met een
groote goude keten beschonken is;

dedoch ik vinde zyn naam onder
Hoofdlieden van die veldtogt niet aan-
geteekent. Egter wil ik het wel ge-
looven , om dat my dit van een zeer
oud dienaar van de E. Maatschappy,
die allerlei oude papieren der Secretary
doorsnuffelt had, en die zelf ook een
Inlander van hooge afkomst was, ge-
zegt is; doch dit wete ik, dat hy zich

N2 altyd
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altyd zeer dapper in alle voorvallen
gedragen heeft.

vanGilde, tot
Deze komt in ’t jaar 1625. in de Bata-
vische Kerkpapieren als de man van
zekere Donna Philippa, en als Capi-
tein, voor.

Nicolaas Colf,
Hy voor Sergeant uitgekomen en in
Amboina geplaatst zynde vryde daar
een ryke Hollandsche weduwe (die in

de Batavische Kerkpapieren in ’t jaar
1627. den 21sten October Hillemoer ge-
naamt word) doch had niets ’t geen
hy ten huwelyk brengen kon. Schaam-
te ’s halven vulde hy zyn ledige kist
met swaare steenen (’t geen daar na

uitquam) en gaf de matroozen een
steekpenning om te maaken, dat zy in
’t overheissen in zee viel, gelyk, tot
zyn groote blydschap inwendig, hoe¬
wel tot zyn groote droefheid uitwen-
dig, geschiede; doch ’t huwelyk ging
egter voort, en hy naderhand met haar
na Banda , daar hy na veel treffelyke
daaden Capitein geworden, en in ’t jaar
1627. in Juli met den Heer Landvoogt
Pieter Vlak, en meer andere door de

Poelorhunders , die hen schepten,
gevangen genomen, en na Kelibon ge-
voert is, gelyk wy te vooren getoont
hebben. Hy was een dapper man,
aan wien haar Edelheden zich zoo veel
lieten gelegen leggen, dat zy, na dat
hy zekere vesting buiten last van den
Landvoogt (ik vertrouw dat het Quiryn
van Raamburg, of een ander ontrent
die tyd, geweest is) ingenomen, en
die hem daar over in de keten geslagen
had, goedvonden hem, na Batavia zoo

opgezonden zynde, niet alleen zeer te
pryzen , en uit dien keten te ontslaan,
maar ook een swaare goude keten om
den hals te hangen, en dezen dapperen
held daar mede onder een Quitasol van

Staat geheel Batavia rond te doen lei-
den; en om hem nog meer te eeren,
en te regtveerdigen, zonden zy hem
’t jaar daar aan met den yzeren keten
aan zyn been, en met de goude keten
in een doos 'er by , weer na Banda,
met uitdrukkelyke last aan den Land-
voogt, dat, had hy hem zoo onregt-
veerdig in de keten doen slaan , hy
zelf in persoon met hem na de Smit
zou gaan , en hem van de keten doen
verlossen, en hem dan zelt dien
gouden keten, als een man , die de-
zen, en niet den vzeren door zyn dap-
perheid verdient had, om den hals te
hangen , of doen hangen , hem in
’t toekomende ordonnerende de behan-
deling der krygszaaken alleen aan den
Capitein , tot wien die eigentlyk be-
hoorden, en die ze ook beter , dan

hy,
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hy, verstont, te laaten, en zich daar
mede in ’t geheel niet te bemoejen.

Hy komt in ’t jaar 1641. 3osten De-
cember , in de Batav. Kerkpapieren,
in Banda nog voor. tot 1631.van -Hans Jurriaanszoon,
Hy komt in dezelve Kerkpapieren in

Juni voor.’t jaar 1631. 26sten
byDaniel Wolfzen komt in ’t jaar 1633.

de Heer Raamburgs dood, voor. 1662. of 1663.1647.Frederik Gommersdorp,
1658.Herman van Outhoorn 1682. wanneer stierf.
1668.Paulus Janszjon Visscher, van Rintsdorf,

1692. wanneer stierf.1683.Jan Jacobszoon Hysselberg
Zyn regte naam is Yssenberg, en zyn
bynaam, Capitcin al al, om dat hy in
een verhaal zeer dik wils die woorden,
schoon zy 'er niet te pas quamen, ge-
bruikte. 1694. dat stierf.1692. of 1693.

Gerritszoon,
1698. dat vertrok nae 1695. 1OApril.Paulus de Brievings, Ternate.

1701, dat sterf.1698. -

1708. dat vertrok na1706.Antoni de Lamsweerde,
Batavia.

Capt. Lieutenant. 1708. in Mey, stierf in ’t laatst van ’t zelve jaar.
Jan Schacht,

1710. dat na Bat vertrok.u1709.Johan Vink, r
1711.Willem van Berge,

Deze was het nog in ’t jaar 1716. was ’t nog 1719.
Herman Vleck,

in Sept. en ver-
trok na Ternate.

1722.Zacharias de Bensin,

Opperhoofden van Lonthoir, zynde Koop-
lieden tot 65 guld.

van 1637. - tot 1637. 15 Augusti dat nape op Philip van Tongerloo,
Batavia vertrok.

perhoof¬
1650den van Pieter van Beusecom,

Lonthoir.

1661. dat na Amboina1657.Antoni Hurdt,
vertrok.

1669. dat stierf.1663.Ernst Sax,
1669. dat Tweede wiert.1669.Adriaan Ketelaar,
1669 dat naPoelo Ay ging1669.Justinus van Wyk,

1671.Nicolaas de la Montagne,
1673. of1674. datOpper¬1671.Maarten Roos,

koopman wiert.
1674.u

le Cadje,
1675.Jacob van Dyk,

Klenk, dat vertrok.1677. of 1678.Joannes de Hartog,
Nathanael Goedband,

1687. 1691. dat Tweede wiert.Cornelis Stul,Hy komt in ’t jaar 1687. zo0 al voor.
1691. 1694. dat Tweede inHenrik van de Water,

Ternate wiert.
JanN3
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van 1694. tot 1697. dat naBatavia ver-

Jan de Heere, trok,en daar stierf.- 1701. dat na Batavia ver-1697. -
7

Isaac Weyns, trok , opontbo-Jacob Claarbout had in zyn Z. Wester
den zynde.Spiegel wegens quaaden handel in zyne

Commissie na de Z. Wester eilanden
zoo veel tot zynen laste ter nederge-
stelt, dat men goed vond hem na Ba¬
tavia op te ontbieden.

1707. in Mey dat na Ba-1701.
Nicolaas Elarts,

tavia vertrok.

1709. dat naBat vertrok.1702.
Paulus Timmerman,

1709.Henrik Hellerus,
Was het nog in ’t jaar 1716.

Fiscaalen van Banda, zynde Kooplieden
tot 50 gnld.

van 1628. tot 1629. dat verdronk.Isaac van der Voord,
Hy wiert met een watervloed in zee
gesleept.

1633. dat op Ceram doodgeslagen1633.Balthasar Weyntgens,
wiert, met 15 anderen, in
Juni.

1638.Nicolaas de Wild, was hier,
Hy haalde den Opperlandvoogt de Heer
van Diemen, by zyn komst hier, in.

1657 dat opgezonden vertrokWillem Maatzuiker,
1657. deze is 1658. van de Go-Jacob rornee,

rammers vermoord.Voor zeer korten tyd
1657. 1663 dat Hooft op Lonchoir wiertErnst Sax,

1664. dat, door den Landvoogt1663.Joannes Robberti,
van Dam gegyzelt zynde,
stierf.

1667. 1667.Justinus van Wyk.
1667. 1669. dat dit vast wiert, tot 1671.Maarten Roos, provisioneel,
1674. 1676. dat Hooft op Lonthoir wiertJacob van Dyk,

als boven.Joannes de Hartog,

u1686.Gysbert van Rykel, dat stierf.

mvan Royen, dat stierf.

nu en1691.Heurik Caas, dat als Tweede na Macas-

sar ging.
1695. dat stierf.Pieter van der Poort,

1696. 1697. dat Hooft op Lonthoir wiertIsaac Weyns,
1697.Jacob Cloek, 1659. dat vertrok na Batavia.
1699. 1700. dat na Poelo Ay gaat.Jacob Claarbout

1700. 1701. zynde tusschen 1701. enIsaac Padbrugge,
1703. buiten vaste bedie-

ning geweest.
1701. 1702.Henrik Steenkoop.
1702. 1708. vertrok na Amboina.Jacob Bottendorp
1708. 1710. dat Tweede wiertJacob Cuyk van Mierop,
1710. 1711. dat na Poclo Ay gaat.Jacobus Valentyn.

1715.1711.Henrik de Groot,
1715. 1719.Louis Baarmaaker,

gingDeze was ’t nog in ’t jaar 1716.
op met afgeschrevengagie 1719.

1719.N. Latour,
Soldye-
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Soldye- Boekhouders van Banda, zynde Onder-
kooplieden.

DeSoldy- van 1667. totJacob Hart,
boelchou

der. 1659. 1667. dat Fiscaal wiert.Maayten Roos,

1674.u 1676.Cops,

1687.Jacobus de Witte, 1691. dat na Ay gaat.
1691. 1695.Joannes Swinnas,

van den Berg
u 1700.Maartenszoon,

1701.1701.Andries van Eps,
1707.1701.Rutger Valentyn, dat afgezet is, en vertrok

1708.
1708.Pieter Pyl, 1709. dat vertrok na Batavia, en

verder na ’t Vaderland;
doch scheide aan de Caap
van zyn Vrouw, en qua-

men beiden weer, en hy
stierf op Batavia.

1709.Dirk Henrik le Grand, 1709. dat na Wayer gaat.
Pieter Persoy, 1709.

Was het nog in ’t jaar 1716.
Lucas Beernink 1719.

Geheimschryvers van den Landvoogt, en van den
Raad van Politie in Banda, zynde Onderkooplieden.

De Ge¬ Isaac van der Voord, van 1627. tot 1629.
heim-

schryvers.

1653.Antoni Hurdt , 1657. dat Hooft op Lonthoir wiert

Ernst Sax, 1657. dat Fiscaal wiert.
uVink, 1663.

1665. dat over Ambon na BataviaJoban van Almonde,
vertrok, zynde te gelyk
ook Opperkoopman, en
Tweede.

1669. 1670.Valentyn Rusius,
—

Braams, 1682.
Henrik Caas, 1691.

1695.Abrabam Sem,
1696.Coenraad Frederik Hofman,

Pieter de Walsche, provisioneel, 1701.

Jacob Bottendorp. 1701. 1702. dat Fiscaal wiert.
1702. 1702.Joannes Hartenberg, voor een tyd,
1702.Jsaac Marmer voor een tyd, 1709. vertrok na Batavia.

Tot 1703. en verder vast.

Louis Baarmaaker, 1709. 1715. dat Fiscaal wiert.
Jacob de Horn, 1715.

Was het nog in ’t jaar 1719. Septemb.

Opper-
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eiland Ay, anders Poelo Ay,Opperhoofden van het
ook Kooplieden tot 65 guld.genaamt, zynde

van - tot 1661. dat stierf.Melchior Mombart,
Philip de Carpentier, Zoon des Opper 1661. 1662.landvoogts van dien naam,

1667.1662.Sybrand Abbema
667. 1670.Justinus van Wyk,

1677.1670.Nicolaas de la Montagne,

1678. dat Tweede wiert.Joannes Keyts,
dat na Lonthoir ging.1678.Nathanael Goedhand,

1685. dat stierfWilleboords,
1691. dat stierf.1685.Joannes Bluse ,
1694. dat Tweede wiert.1691.Jacobus de Witte,

1696. ofJoannes Swinnas, 1700. dat stierf.1697. tot
1701. vertrole na Batavia , daar1700.Jacob Claarbout,

ontboden zynde wegens
zynen Z. Westerspiegel
en over de zaaken, ten
lste van Weyns daar in

gestelt
1703. dat Tweede wiert.1701.Andries van Eps,
1710. vertrok na Batavia.1703.Isaac Padbrugge,
1711. dat Twecde wiert provi-1710.Isaac Marmer,

sioneel.

1715. dat stierf.1711.Jacobus Valentyn,

Reynier van Putten, 1715.

Was het nog in ’t jaar 1716

zynde Onder-WoperOpperhoofden van
kooplieden.

van - 1650. dat na Lonthoir gingtotDe Op- Pieter van Beusecom,
1651. dat hy verdronk.pethoof¬ Foxter,
1665den van David van Eps 1661.

Wayer. 667. dat na Poelo Ay gaat.1665.Nicolaas de la Montagne,

1688. of1689. dat over wange-1687.Thim,
drag vryman wiert.

1709. dat na Lonthoir gaat.Henrik Hellerus
Dirk Henrik le Grand, 1709. 1709.
Alderd Alderdszoon, 1709.

Hy was het nog in ’t jaar 1714. en
mogelyk laater.

Geheimschryvers des Gerechts, of eerste Klerken in
in Banda, zynde Boekhouders tot 30 guld.

van 1687. totPieter Basteels,De Ge-
neim-

schryvers -
des Ge¬ Pieter de Walsche, 1701. dat over ’t slaan van byzon-
2644c. dere Zegels afgezet is.

1701. 1701, dat vertrok na Batavia.Wouter Schutte,
Geheimschryver van kleine zaaken.

Louis
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van 1701. tot 1709.Louis Baarmaaker,

Geheimschryver van kleine zaaken.
1709. 1710. dat na Batavia vertrok.Jan Jacobszoon, als boven,
1710.Henrik Prooft, als boven,
1719.Henrik Brenkman,

Lieutenants in Banda.

-1635. en 1636.Laurens Forsenburg was 'er
van 1637. totHenrik van Oldenburg,

1687.1688.Jan Gerlits,

1700. dat afgezet is.Theodorus Turk,

Hieronymus Seck, 1709. I7II.
Michiel Pinet, 1722.

Vaandrigs in Banda.

Ben, van 1687. tot
1687.N. van Aken,
1696.Jan Buston,
1703.Himbergen,

Constantyn Cruypenning, 1704. of 17o5 dat stierf.1704. 7 Maart
7 1709.Daniel Albertszoon,
u 1710.Jacob Hullebrants,

-1715.Jacob Paden,

ACHTSTE HOOFDSTUK.

VAn den Godsdienst albier. D. Dideriks. D. Stevenszoon. D. Klarenbeek.
D. Holtenus. D. Bastiaanszoon. D. Heemstede. D. Pontkasen. Staat dezer

Kerk in ’t jaar 1634. D. Verhagen. D. Priserius gaat na Key en Aroe in ’t jaar 1635.
Daar ’t zichslegt opdede. En die door de Noessalauwers gevangen genomen is. D. Vertregt.
D. Priserius. D van den Houten. Slegte bevinding in ’t jaar 1646. op de Z. Ooster-
eilanden. D. Ritzius. D. D. Pantherus, en Lippius. D. D. Geesdorpius, en Ringius.
D. Brouwerius. D. Molanus. D. Spiljardus. D.  Warmeloo. D. Brougbron.
D. D. Masius, en de Moor. D. D. Casier, en Sibelius. D. de Graaf. D. de Bitter.
D. Manteau. D. Rhynsdyk. In ’t jaar 1670. een Krankbezoeker op Aroe gelegt.

D. Manteau.D. Rhynsdyk. D. Carpius. D. de Large. D. van der Linden.
D. de Bois. D. Brakel, die na Batavia vertrok, en ’t jaar daar aan weer bier quam.
De Schryver komt bier. D. Gobius. D. van Simey. D. de Witte. D. de Graaf.
D. Loderus. D. Feylingius. D. Bierman. Aroe ’s Kerkstaat in ’t jaar 1698. D.
Stampioen. D. Boterkooper. D. Cammiga. D. Hoyer. D. Noot. D. Serruus.
D. van Schie. D. Boekenberg. D. D. Ens, en Pars. D. Cramer. D. D. Hartog,
en Moller.D. Loyal. Lyst der Bandasche Predikanten. Neirasche Predikanten.
Lonthoirsche Predikanten. Poelo Aysche Predikanten.

FEt zal nu tyd worden , dat wy van te bepaalen is een onmogelyke zaak,

rook iets van den Godsdienst der vermits geen nette aanteekeningen daarI Bandaneezen spreken. af vinde.
In oude tyden zyn zy alle Heidensch By de komst der onzen in ’t jaar 1599.

geweest; maar in de laater is de Moor- den 1gden Maart waaren zy al Mohham-
sche, of Mohhammed ansche Religie medaansch, en vry wat bitter hoewel
door den omgang en handel der Javaanen zy van de gronden van dezen Godsdienst
met de Bandaneezen hier al mede allengs- zeer weinig kennis hebben, hoedanig het
kens ingedrongen. De nette tyd hier met de meeste Mohhammedaanen om de

OostIII. Deel.
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Oost gestelt is. De Gemeinte onder hen
is niet in staat om de Arabische ietter te

lezen of te schryven, en dierhalven we-
ten zy van den Coraan, of hun Wetbock,
en des zelfs inhoud, niet anders , dan
’t geen de Priesters en Moorsche Paapen

hen daar van zeggen , die in ’t lezen en
schryven van die letter alleen ervaaren, en

er ook maar zeer weinig zyn.
Het grootste deel van hunnen Gods-

dienst bestont toen in ’t doen van gebeden
vyfmaal des daags, ’t zy in hunne Massigit
eigentlyk de Mesdiid genaamt) of tem-

pel, ’t zy ook wel elders, in welke zy
niet gewoon waren te komen, ten zy fy
haare voeten met water,’t geen daar ontrent
gemeenelyk in een aarde watervat staat,
eerst gewasschen en zich gereinigt heb-
ben. Tot ’t zamenroepen der Gemeinte
gebruikten zy zekere groote staande of
ook wel hangende trommels, of groote
kopere Gongen.

Zy maakten ook groot werk van hunne
Vasten in de maand Ramalaan, een gan-
sche maand lang van zon ’s op tot des zelfs

nedergang waar te nemen; maar ’s nachts
smulden zy dan helder.

Hun geloove was regt een geloove,
als dat der meefte Papisten, die gerust zyn,

of, zoo als zyop ’t geen de Priesters
’t noemen, de H. Kerk gelooft, en zoo
stont ’et hier mede met hen.

Na de komst der Nederlanders is deze

Godsdienst, gelyk ook de gansche Ban
daneesche natie, door ’t swaard des oor-

logs, doch meest door hunne onverzette-

lyke hardnekkigheid, uit deze gansche
Landvoogdy zoodanig verdreven , dat
men ’er nu beswaarlyk een Moor, of
Mohhammedaam vinden zou.

Eer men hier egter Predikanten na toe
zont, heeft men zich in de eerste tyden
maar van Krankbezoekers bedient.

Om nogtans net te konnen zien, hoe
het hier van den beginne af met de Kerke

gegaan heeft, zullen wy het zelve vol
gens de jaaren , zoo als de zaaken hier
malkanderen volgen, opgeven.

In ’t jaar 1621.
Den 28sten October wiert in Kerken-

raade op Batavia voorgeslagen, om Caspar
Stevenszoon Wiltens, die, in ’tjaar 1615.
met het schipTerveere uitgevaaren, door
de Gedeputeerden van ’t Classis van Wal-
cheren in October 1620. sterk aanbevolen

was, na Banda, aangezien hy reeds op
Poelo Ay gelegen had, als Predikant te
zenden, waar toe hem 8 dagen tyd, om
zich te bedenken , gegeven zyn , doch
hy weigerde dit, en ging na ’t Vader-
land.

Den r3den November bleck , dat Henrik
van Soest toen op Poelo Ay lag, zonder dat
blykt,of hy Proponent,of Krankbezoeker,
hoewel ’t laatste het waarschynelykst was.

ASCH E
Ook blykt by dit zelve besluit, dat op

Neira toen lag de Krankbezoeker Wouter
Melchiorszoon ; en op Lonthoir Adriaan
Paauw; die in ’t jaar 1622. met D. Hal-

sebos, zoo als zy den inham van Amboina
inliepen, verdronk.

In ’t jaar 1625.
Quam als eerste Predicant hier D. An¬

D. Diriks.
tonius Diriks. Ook lag in dit jaar op

dePoelo Ay de Krankbezo-ker Aariaan
erKaarsenaaker, en op Rosingein zou

ook een gelegt worden.
Hier was nu ook een schoole onder op-

zigt van N. Victor.

Wouter Melchiorszoon verscheen dit jaar
uit Banda op Batavia, zonder dat blykt,
of hy Proponent, dan of hy nog Krank-
bezoeker was, des zou men na de staat der
Kerke alhier, als mede na Victor's school,
en na de zaaken, den Landvoogt ly illem
Janszoon betreffende, vernemen

D. Caspar Stevenszoon, den zoden No-
D. Ste-

vember by de Hooge Regering van Indien
enszoon.

goedgekeurt, om herwaarts als Predikant

te gaan, vertrok van Baravia.

In ’t jaar 1626.
D. Stevenszoon quam hier in ’t begin

dezes jaars.

De Krankbezocker deKaarsemaaker ven-

trok van hier na Batavia, van waar den

den November Ger it Gerritzoon in zyn
plaats herwaarts gezonden is.

16 2 9.

In dit jaar schynt D. Diriks , die op
Lonthoir gelegen had, overleden te zyn,
en ook D. Stevenszoon

Die van Banda hadden geschreven na

Batavia, dat die van Key en Aroe om een

christen-Leeraar verzogt hadden; doch
men had daar goedgevonden eerst te ver-

nemen, hoe zy met den Krankbezoeker

Jan van Heusden, reets derwaarts gezon-
den, gehandelt hadden.

D. Michael Clarenbeck verscheen hier in
D. Cla-Februari, en is geplaatst op Lonthoir; renbeek.

loch van D. Wiltens, die op Neira lag,
liep hier een quaad gerugt.

3O.16

In dit jaar is de Krankbezoeker Jan
Pieterszoon herwaarts gezonden, en in
Mey de Lonthoirze Krankbezoeker Jan
van Heusden van hier na Batavia vertrok-

ken, daar hy den 6den Juni in de Vergade-
ring verscheen, gevende bericht, dat de
Landvoogt, de Heer Quiryn van Raam-
burg , den Kerkenraad alhier had willen
opdringen, om twee Politique Commissa-
rissen in haare Vergadering te ontsangen,
dat de zelve geweigert, en hy daar op
den Kerkenraad verboden had Vergade-
ring te houden , hoewel zy egter, tot
zyn vertrek toe , haare Vergaderingen
doch voor een korten tyd) vervolgt

hadden. Ook had die Heer den Kerken-

raad opgelegt, om, by forme van dwang,
haare
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haare Kerkelyke brieven aan hem te moe-
ten overleveren, om die zelfs na Batavia
te zenden. Doch de Kerkenraad had

gezegt hier over met andere Kerken eerst
Dus wiert hente willen raadplegen.

’t vergaderen niet alleen verboden; maar
ook lang gestremt

D. Guilielmus Holtenus was in ’t begin
dezes jaars hier ook verschenen.

Den 16den December had D. Heurnius

(diens tyd uit was) op Batavia verzogt,
om na Key, Aroe, Timor en Solor te
gaan, zonder dat dit egter voortgang had

In ’t jaar 1631.
Is hier gekomen D. Gysbert Bastiaans-

zoon, die na Batavia ging, in ’t jaar 1632
weerquam , en toen op Lonthoir in de
plaats van D. Clarenbeck (die na Poelo Ay
ging, en den 17den December ’er stierf
gelegt is.

In ’t jaar 163 3
Den 19den Maart stierf hier Gysberi

Bastiaanszoon , Prcdikant op Lonthoir

ook vertrok van hier met 't schip de
Goude Leeuw na Batavia de Krankbe
zoeker Hans Britszen, en den 3den No-
vember zou van daar herwaarts komen

de Krankbezoeker Cornelis Corneliszoon van
Haarlem.

In ’t jaar 1634
Den gden October verzogt de Krank-

bezoeker Cornelis Dirkzoon Heemstede op
Batavia, om herwaarts gezonden te wor
den , ’t geen hem is toegestaan.

D. Holtenus was in September van hier
na Batavia vertrokken, en den 12den Octo
ber daar gekomen ; waar tegen in dit
zelve jaar weer hier in Augustus uit Am
boina gekomen was D. Joannes Heemstede
van Rotterdam , die den zysten dito or

Neira , gelyk de Proponent D. Henrik
Pontkasen op Poclo Ay , geplaatst was,
zonder dat van dien laatsten blykt, wan

neer, of van waar, hy hier gekomen zy
Antoni Antoniszoon van Utrecht, Krank-

bezoeker lag op Wayer, en Pieter Jans¬
zoon van Groningen (die om zyne ver

lossing verzogt) lag op Celamme, er
N. Outermans, medc Krankbezoeker, of
Lonthoir.

Ook berigte D. Holtenus nog verder
pBatavia, dat in de eilanden van Banda
toen waren coo Inlandsche, en 6oc
Duitsche Christenen, de kinderen en lyf-
eigenen mede gerekent, als mede 70Le-
dematen , en dat 'er f schoolen aldaar.
te weten , op Neira een met 30, op Lon-
thoir een met 50, op Poelo Ay een met
50, op Wayer een met 16, en op Ce
lamme een met 16 schoolkinderen waren,
die te zamen 162 uitmaakten; om welkt
te beter voort te zetten, zy om 2 Neder-
duitsche, en om 3 Inlandsche Meester
verzogten, gelyk ook om nog een Pre-
dikant, en een Krankbezoeker.

K EN. 107

In ’t jaar 1635.
Is hier met ’t schip den Arent gekomenD. Ver

D. Antonius Verbagen, van Utrecht, en hagen.

in D. Clarenbecks plaats op Poelo Ay ge-
legt

De Heer President, Cornelis Acoley
in September 1634. aan den Opperland

voogt om een stigtelyk Predikant, om ne
Key en Aroe te gaan , geschreven heb-
bende , quam nu dit jaar ten dien eindt

D. Prise-herwaarts D. Jan Janszoon Priserius
rius gaatvan Enkhuizen, die voor eerst op Poelc
na Key en

Ay, gelyk D. Verbagen nu op LonthoirAroe in

’t jaargeplaatst was , aangezien hy eerst den
1635.19den December na de Z. Ooster-eilan

den, Key en Aroe is gegaan , om daar
met een Adsistent, soldaten en 2 school-
meesters eenigen tyd te leggen; in welke
maand hier op Neira ook de Orangkaya
van Key, Narraringi, gedoopt, en Joannes
genaamt is. Ook verzogten zy van hier
om een Predikant en een Krankbezoeker,
om D. Heemstede, en den Krankbezoeker
Antoni Antoniszoon, te verlossen.

En eindelyk droeg de Bandasche Ker-
kenraad D. Pontkasen, nu nog als Propo¬
nent op Poelo Ay leggende, aan die van
Batavia voor, om hem, als zynde in de
Maleitsche taal ervaaren , tot Predikant
te vorderen.

In ’t jaar 1636.
Den 22sten Januari stierf D. Joannes

Heemstede 's vrouw, die den 11den Septem-
ber weer troude met Zara Jansze Roryk-
sen, een van de zes Compagnies dochters
in ’t jaar 1630. hier in Banda van Batavia
gekomen

D. Abraham Ruteau, Proponent, zou
in Februari na Banda gaan, om D. Pont¬

kasen, zoo by na Batavia quam, te ver-
lossen, en den dienst op Poelo Ay waar te
nemen ; gelyk hy, en de Krankbezoe¬
ker Croessart ook den 2gsten Juni daar weer
in Vergadering verschenen, getuigende,
dat zy in Banda noit voor den Kerken-

raad geroepen, en in ’t eerst zeer vreemt
van den Landvoogt, de Heer Acoley, be¬
jegend waren.

By schryvens van D. Priserius van den paar 't
zysten Mey dezes jaars uit Key aan de Heer zich sleg
Landvoogt Acoley bleck, dat hy daar nog opdede.
niets opgedaan, maar zeer dikwils gevaar
van zyn leven geloopen, en dat hy geer
hoope ter wereld had , van hier eenige
vrugt te zullen doen. Hy quam derhalven
van daar , doch wiert in Augustus door

En die
die van Noessa Laeot, voor ’t dorp Ame

door de
genomen, en is daar na in Amboina geko Noessa

lauwersmen. Ook verzogten de Bandasche Broe
gevangerders aan die van Batavia, dat D. Pontkaser
genomen

daar by hen tot Predikant mogt gevordert,,
en ten dien einde onderzogt worden.

Zy maakten ook bekent, dat D. Ver-

hagen den 9den September op Lonthoir
overleden, en het dierhalven noodig was,

O2 dat
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dat zy van een ander Leeraar weer voor-
zien wierden.

Burcbard Lubbertszoon van Alkmaar
vertrok nu mede, met ’t schip Bueren,
na Batavia.

Den roden November had men op Ba¬
tavia D. Jacobus Vertregt herwaarts beroe

pen, en den 19den dito goedgevonden, dat
D. Pontkasen hier blyven zou, om in
Banda ondervraagt te worden, aangezien
de Opperlandvoogt, de Heer Antoni van
Diemen , by zyn komst alhier , twee
Predikanten medebrengen, en op zyn
zaak letten, of anders hem na Batavia
mede nemen zou, om daar bevestigt te
worden, vermits de Bandasche Broederen

’t geschrevene by die van Batavia niet we
in agt genomen hadden.

In ’t jaar 1637.
Verscheen hier D. Vertregt, en den

r1yden Juli quam van hier op Batavia de
verloste D. Joannes Heemstede, den 1g4en
Juni met de Leeuwin over Amboina ver-

trokken, berigt brengende van den goe-
den stant der schoolen hier, en dat D.

Vertregt op Neira, en D. Priserias, die
uit Amboina weder hier gekomen was

nu op Lonthoir lag. Die van Amet had-
den hem aan den Ternataanzen Kimelaha,
toen onzen doodvyand overgegeven
Men had hem al zyn boeken en goederen
afgenomen, veel ongemak doen uitstaan,
en hem, om quantzuis nog eenige Chri-
stelyke liefde met een half Heidensch en

half Moorsch hart te betoonen , alleen
op ’t strand van Papero, op ’t eiland Ho-

nimoa, nedergezet, om hem zoo gele
genheid te geven van by de onzen op dat
eiland aan de Hoofdplaats te komen;
maar zyn Coracora, en twee soldaaten,

bleven daar by hen nog.
1638.

Volgens besluit des Batavischen Kerken-
raads, van den 28sten December des voor-
leden jaars, quam hier weder Hans Brit
van Antwerpen, als Krankbezoeker; ook

verzogten die van Banda om een derde
Predikant ; en ’t is waarschynelyk, dat
D. Pontkasen toen ook hier by ’t aanwe-

zen van den Heer Opperlandvoogt van
Diemen Predikant gemaakt is.

16 3 9.

D. Priserius vertrok van hier na Am-
boina, zoo dat Lonthoir nu weer open-

stont , weshalven zy ook hier een ander

Prcdikant verzogten.
1641.

Den zysten Mey verscheen de Krank
bezoeker Jan Blok van hier op Batavia.

1642.
Den eden October was D. Marinus Gi-

deonszoon van den Houten herwaarts beroe-

pen, om D. Pontkasen te verlossen, doch
hy droeg zich ondertusschen ontrent het
Kerkenboek zoo onvoorzigtig, dat hy
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den 3den November voor eerst onweerdig
daar toe verklaart wiert ; alzoo 'er een
blad uitgescheurt was.

164 3
D. van Houten, na zich by eede ge-D. van

zuivert te hebben, verscheen hier dit jaar, den Hou-
en wiert op Poelo Ay in plaats van D. ten.
Pontkasen gelegt , die van hier na Am-
boina vertrok

Men verzogt van hier na Batavia dit
jaar ook om boeken, alzoo zy hier in 5
aaren geen boek, nog blad papier, ont-
fangen hadden.

16 44.

D. Vertregt verzogt ernstig zyne ver-
lossing , weshalven zy om een ander in
zyn plaats, en ook om nog een ander op
Lonthoir, verzogten, klagende zeer over
gebrek van schoolbehoeften. Men had
hier nu 6 schoolen, zommige van ao tot

30, 40 en so scholieren.
De Krankbezoeker, Jan Pieterszoon,

in Mey van hier vertrokken , verscheen

den zosten Juni op Batavia, al waar de Broe¬
deren, op ’t verzoek van hier, goedvon-
den den 22sten Augusti de Vaderlandze
brieven ter lezing aan de Bandasche Broe-
deren te zenden. Ook schreven die van
Batavia den yden November herwaarts, dat
zy een Dictionarium, en een Kerken-

ordre, best met de gesteltenis van haare
Kerk overeenkomende, opstellen, en na
Batavia zenden wilden, om dan dat eerste

verder tot een algemein Dictionarium in
’t Portugeesch, Zinkams, en Maleits, te
doen dienen.

16 45.
De Krankbezoeker Simon Jacobszoon

komt dit jaar hier.

D. Vertregt bood zyn dienst aan, om
op zeker Eiland hier ontrent , daar nog

noit gepredikt was, het Euangelium te
gaan prediken , verzoekende, dat men
daar toe de goedkeuring van Batavia ge-
liefde te verzoeken, of dat haar Edelhe-
den, aangezien zyn tyd uit, en hy on-
genegen was langer hier te blyven, hem
anders zyne verlossing geliefden toe te
staan. Dezen ywer van zyn Eerw wiert
den aden October door den Batavischen

Kerkenraad wel geprezen, en ook van zyn
Edelheid wel geroemt ; doch die zag veel
swaarigheid in de middelen van bevorde-

ring.
1646.

Jacob de Bouveren verscheen hier als
Krankbezoeker.

D. van den Houten was zick, en D. Ver-
tregt stont haast te vertrekken, weshalven

zy hier om een Predikant , en een Pro-
Slegte be¬ponent, verzogten.
vindingD. Vertregt had de eilanden van Aroe,
in ’t jaarTenimbar, en Damme bezogt; doch dez
1646. op

volkeren zeer brutaal in leven , en zon de Z.

Oosterder eenig ordentelyk bestier of Hooft
alzoo Eilanden.
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alzoo yder daar meester zyn wilde , ge
vonden. Ook had hy gezien , dat zy
groote vriendschap en ommegang met de
Mooren, Macassaaren, en Javaanen, door
den handel ( zoo ik vertrouwe met en
om de speceryen, daar vallende) hielden

en aan de zelve zich in veel zaaken ge

droegen. Daar nu nog al eenige Orang-
kaja’s waren , daar wierden de Ingezete
nen, meest Moorsch, lediggangers, er
zeer jaloers over hunne wyven, en dier-
halven bang voor zoo veel schepen, als
zy vernamen, dat in Banda toen waren,
zynde door hunne Hoofden opgerok-
kent, om na ’t bosch devlugt te nemen,
gelyk zy ook gedaan hadden. Een slegt
gevolg op ’t verzoek , ’t jaar te vooren
by die van Aroe, om Christen te willen
worden, gedaan; maar zy waren door de

oude Bandanezen, die hier in menigte na
toe gevlugt zyn, afkeerig gemaakt, en
tegen de onzen opgezet. Ja zy waren
zoo bitter, dat zy, op zekeren tyd, hun
kans klaar ziende, schielyk uit het bosch

op cenige van ons volk aanvielen , twee
bootsgezellen ’t hoofd afssoegen, en eenige
der onzen met vergiftige pylen quetsten,
waar van ’er ook zommige stierven, hoe
wel eenige, door ten eersten warme men-
schen-drek in te nemen, nog behouden
wierden.

1647.
D. Nicolaus Ritzius quam dit jaar hier

om D. Vertregt, die nu na Batavia vertrok,

te vervangen, en D. Gerardus Velthusius
quam hier nu mede in plaats van D. van
den Houten, die hier niet langer dienstig
maar schadelyk geoordeelt wiert. Ook
quam de Krankbezoeker, Job de Lange
van hier op Batavia, alwaar den 12den

Mey ook D. Vertregt in de Vergadering
verscheen. Ook verzogten zy van hier
om een derde Predikant, en om de ver-

lossing van den Krankbezoeker Claas
Beck.

In ’t jaar 1648
Den Bsten Juni quam de Krankbezoe¬

ker Michiel Clarenheck van hier op Batavia,
alwaar den roden Augusti de tyding quam,
dat D. Ritzius hier overleden was ; wes-

halven den 26sten October D. Gulielmus

Pantherus beroepen is, om herwaarts te
vertrekken ; en aangezien D. Velthuysen
dit jaar ook overleden schynt te zyn, zoo
is nevens den zelven den 3often Novembe

nog beroepen D. Arnoldus Lippius, gelyk
die in December, en met hen de Krank-
bezoekers, Pieter Smals en Josias Staal.
herwaarts vertrolken zyn, met belofte
van ook 150 Psalmboeken , 3 riemen
Papier, en 5oo pennen te zullen zenden.

In ’t jaar 1649.
Verschenen hier D. D. Pantherus, en

Lippius, welke laatste dit jaar schynt over¬
leden te zyn, alzoo hy niet meer voorkomt.
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Sen 1rden October quam van hier de

Krankbezoeker, Henrik Cadam, op Ba¬
tavia, alwaar men den B8sten November

D. Cornelius Geesdorpius herwaarts beriep.
1650.

D. Geesdorpius hier pas verschenen zyn- D. D.
eccder-de, is kort 'er aan overleden.
oius , en

Den 13den Januari is D. Remetus RingiusRingius.
herwaarts beroepen, en kort ’er na hier
gekomen.

In ’t jaar 1652.
Quam hier de Proponent, Joachim

Pieterszoon, en den 3den Juni verscheen
op Batavia de verloste D. Pantherus.

In ’t jaar 1654
Den 21sten September wiert D. Daniel

Brouwertus herwaarts beroepen ; en D.
Ringius is van hier na Amboina vertrok-
ken.

In ’t jaar 1655.
Quam D. Brouwerius hier, doch kreeg D. Brou-

in dit zelve jaar in October zyne verlos-werius.
zing, die hem van Batavia ook toegestaan
wiert; hoewel hy toen nog niet vertrok.

In’t jaar 1656.
Quam hier, volgens zyn Beroep, der

D. Mo¬gstel October op Batavia hem aangezegt
lanus.

D. Jacobus Molanus, weleer Predikant op
de Waal en ’t Oosteinde, op ’t eiland
Texel, en wiert op Neira geplaatst.

Ook quam dit jaar hier D. Josias Spil
D.Spil-jardus, die op Poelo Ay gelegt is; maa
jardus.

D. Brouwerius vertrok van hier als wettig
Predikant, zoo nader in de Acte van
den Kerkenraad van Banda van den 3osten
Augusti blykt, en quam den 16den Octo-
ber op Batavia in Kerkenraade te ver-
schynen.

In’t jaar 1657.
Den 29sten Maart quam hier D. Joannes D.  War-

2. Warmeloo, volgens Beroep van den 8sten meloo.
December, tot Batavia op zyn Eerw ge-
vallen, zynde te vooren in Ternate Pre-
dikant geweest, en ’t jaar te vooren na
Batavia vertrokken. Hy wiert op Lon-
thoir gelegt

In’t jaar 1658.
Den irden November verzogten die van

Amboina om den Taalkundigen D. Spil-
jardus ; waar op zy den 18den van de zelve
maand antwoordden , dat zy dan niet,
dan den ouden D. Molanus hielden, ook
berispten zy die van Amboina, over
t schryven buiten kennis van D. Brougbrou,

als ook daar over, dat zy in haaren briet
zeiden, zich na den Landvoogt te schik-
ken , daar ’t Kerkenrecht medebragt,
dat hy zich na haar schikken, en haare

besluiten, billyk zynde, goedkeuren moest;

en eindelyk zeiden zy , dat het gansch
onbillyk was , dat zy nu (gelyk zy in
’t jaar 1655. zoo zy hen verweten, nog
eens gedaan hadden) weer een Predikant,
even als of dit aan haar stont, ’er uitpik-
ten.

EnO 3
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En was deze brief door J. Molanus, J.
Spiljardus , Henrik le Grand , Philip van
der Eyken, en Barent Hobben, Ouderlin-
gen. Dirk Maartenszoon, Joachim Pie-
terszoon, en Jac. Doorgang, Diaconen
geteetent.

Egter vertrok D. Spiljardus (volgens
't besluit des Kerkenraads, om gewigtige
redenen , en op ’t voordragen van dern
Commissaris Politycq op den zosten No-

vember) nog in December dezes jaars na
Amboina.

En dus moet D. Warmeloo ook dit jaar.
of ’t voorige , van hier (zonder dat my
blykt waar na toe , alzoo dat Acteboek
gebrekkelyk was) vertrokken zyn.

165 9.
D. Molanus verzogt (zoo den zysten

October op Batavia bleck) by ’t eindiger
van zyn vyfjaarig verband te mogen na
’t Vaderland vertrekken.

166 O

Dit jaar was D. Molanus hier alleen.
In ’t jaar 1661.

Komt D. Bernardus Broughron hier van
Batavia, nam den 2den Maart sessie in

Vergadering, en wiert op Poelo Ay ge-
plaatst.

D. Molanus had eenige Predikatien.

volgens ordre des Catechismus, in 't Hoog
Maleits opgestelt, over welke men hier
Gabriel Nacke, voor dezen Krankbezoe-
ker, en een Inlands Schoolmeester toi

Revisores gestelt had, welke men den zosten
Juli na Amboina zont, met verzoek, dat
men die daar ook eens nazien , en her
van daar met eenige Psalmen op rym
voorzien zou, welke zy den gden Augusti
kregen; doch over deze Predikatien ant

woordden die van Amboina den 7den Sep-
tember, dat de zelve wel goed ; doch
voor ’t gemeen volk wat te swaar, en te
hoog om te verstaan waren.

In ’t jaar 1662.
Sen 4den April verschenen hier in Ver-

gadering D. D. Marcus Masius, en Joaane
de Moor, de eerste wiert op Poelo Ay
en de andere op Lonthoir geplaatst; doch
om ook Neira, zoo lang D. Molanus niet

vertrok, mede waar te nemen. Van
welke laatste aangeteekent staat, dat hy
den gden September na Batavia vertrok;
doch dat is niet geschied, en hy nog hier
gebleven. Ook vertrok D. Broughron over
wangedrag na Batavia

In ’t jaar 1663.
Den 18den Juni kreeg men van Batavia

tyding van het overlyden van D. Molanus
en D. de Moor, en D. Masius is toen op
Neira, na hun dood, geplaatst. De nette
tyd van ’t overlyden dezer Heeren blykt
niet, alzoo dat Acteboek gebrekkelyk is.

In ’t jaar 1664
Sen 4den Maart quam D. Petrus Casier,

die op Poelo Ay gelegt wiert; en der
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154en April verscheen hier ook D. Pelrus
Sibelius, die, door schipbreuk in Terna¬

te, eerst in Amboina, en daar na hier,

doch zeer lam en swak, gekomen is. Hy
wiert wel voor eerst op Lonthoir gelegt.
doch , wegens zyne swakheid, vertrok
hy in de zelve maand weer na Batavia.

In ’t jaar 1665.
Geraakte D. D. Masins, en Casier met

den Landvoogt Cops overhoop, alzoo die

den Kerkenraad de behandeling der Ar-
menmiddelen onttrekken , en als opper-
magtig (dat noit te vooren geschied was
hier in handelen wilde. De eerste wiert

hier over voor een tyd afgezet, en
opgezonden, hoedanig hy met een ver-
toog van de droevige stant der Kerke.
op Batavia verscheen. Ook scheen D.

Casier al mede afgezet, en de gansche
Kerkenraad alhier door dezen Landvoogt
zeer mishandelt te zyn: want D. Masins
daar met een zeer loffelyke afscheids-

getuigenis, den 3den Juni hem gegeven,
en met volkomen bewys van zyn onschult

gelyk ook van die van de ganschen Ker-
kenraad) aldaar binnen stont. De Kerken-

raad van Batavia, haar aller onschult zeer
klaar ziende, vont goed twee Gecommit-

teerden aan de Heeren der Hooge Regec-
ring den 2den November te zenden, zoo

om de onschuld van D. Masius, D. Casier
en van den Kerkenraad alhier, te vertoo-

nen, als om hunne volkomen herstelling
zoo in opzigt van hun Ampt, als in op-
zigt van hun vertreden Kerkenrecht, te
verzoeken.

De Heer Opperlandvoogt, en de Hec-
ren Raaden zagen mede wel klaar, dat de
Landvoogt alieen schuldig was; maar zy
behandelden de zaak egter zoo niet, als
de Kerkenraad van Batavia dit geerne,
en maar in billykheid, gezien had. D.
D. Masius, en Casier, wierden wel her-
stelt, en daar nevens wiert door haar

Edelheden wel belooft, dat zy aan den
Landvoogt schryven zouden van de Kerk-
zaaken op den ouden voet, en die aan den

Kerkenraad te laaten ; maar D. Masius
moest egter van de tyd van zyne afzett ing
tot zyn vertrek na Batavia, en D. Casie-
3 maanden van hunne soldve en buiten-
voordeelen missen , om dat zy zich het
onbillyk besluit des Landvoogts, en zyne
geweldenaary over ’t Kerkelyke, die te-
gen alle voorige voorbeelden streed, tot

nader antwoord op zyn schryvens na Ba-
tavia, niet onderworpen hadden ; en de
Landvoogt, die alleen de schuld van alle

wiert nietsdeze onordentelykheden had,
ter wereld geleert, veel min, gelyk hy
alleen wel klaar verdient had, gestraft.

De Kerkenraad van Batavia over de

gebrekkelyke en zeer onbillyke herstel-

ling van deze twee onschuldige Heeren
gansch niet te vrede, heeft zich wel hoo¬

gelyk
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gelyk hier over bedroeft, en naderhand
veel pogingen gedaan , om dit by haar
Edelheden herstelt te krygen; maar alle

haare aangewende moeiten, gelyk by haare
Acte van den 1zden November blykt, zyn
te vergeefs geweest.

in’t jaar 1666.

Quam hier van Batavia de Krankbezoe¬
ker, Daniel Nieuwkerk ; en den aden Maart

verscheen hier in Vergadering de Propo¬
nent , D. Joannes de Graaf, die uit Am-

boina quam. Hy wiert op Poclo Ay
gelegt, maar stierf den 184en Mey.

1667.

D. Gulielmus de Bitter verscheen hier
den 12den Mey in Vergadering, en by
die zelve Acte blykt , dat de Super-
intendent, Zeevoogt en Commissaris der

drie Oostersche Provintien, de Heer Cor-

nelis Speelman, D. Casier, op zyn tocht
na Macassar, als Leger- of Treynspredi-
kant met zich nam; waar op dan D. de
Bitter in zyn plaats op Neira gelegt is.

166 9.

D. Carolus Manteau, den zysten Decem-
ber 1668. herwaarts beroepen, verscheen
hier den 2osten Februari, en is op Poelo

Ay geplaatst. Ook quam den yden Mey
hier D. Jacobus Rbinsdyk, die den 21sten
Januari door zyn Edelheid (wat zeldzaams,
alzoo dat te vooren altyd door den Ker-

kenraad, onder goedkeuring der Hooge
Regeering, plag te geschieden) herwaarts
beroepen was, en op Lonthoir gelegt is.

In dit zelve jaar zonden dievan Banda

de Predikatien van D. Molanus, in ’t hoog
Maleits opgestelt , weder na Amboina

over, en verzogten , by hun schryvens
van den 28sten Februari, dat D. Caron die
in ’t gemeen en laag Maleits overzetten

wülde; doch de Kerkenraad van Amboina

schreef dat den 12den April af, als zynde
een te verdrierige zaak, en D. Caron was

veel liever genegen zelfs iets in ’t gemeen
Maleits tot dienst der Indische Kerken
op te stellen.

In’t jaar 1670.
Is de Krankbezoeker Nieuwkerk op

Aroe gelegt.
1671.

Vertrok D. Rhynsdyk in September na
Batavia om zyne gezondheid, en om te
trouwen.

1672.
Quam zyn Eerw. weer hier; en ver-

zogt dat zelve jaar wegens ziekte weer
na Batavia te gaan; doch hy bleet egter
nog, hoewel hem vryheid gegeven wiert,
om over al in de gansche Landvoogdy,
daar het zyn Eerw. tot verkryging van
zyn gezondheid best dagt, te konnen
gaan.

In ’t jaar 1673.
Den 16den Mey quam hier de Propo¬

nent D. Alezander Carpius. D. Manteau
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wiert toen op Lonthoir, de eerst aan-
gekomen D. Carpius op Poelo Ay ge-
plaatst, en D. Rhynsdyk vertrok na
Batavia.

Ontrent D. Carpius vont men den zysten
November op Batavia goed, zyne verdere
bevordering tot Predikant aan de Hooge
Regceringe te verzoeken.

1674.
De Proponent , D. Simen de Large, D. de

Large.quam hier den 23sten Januari.
In ’t jaar 1675.

Deh 1oden November is hier D. de Bitter

overleden, en D. de Large nu op Neira,
om daar den dienst in 't Maleits waar te
nemen, geplaatst. Die van Batavia had-
den (zoo by een Acte van den 2den De-
rember blykt) besloten, hem na Ternate
te zenden ; doch dewyl ik niet vinde,

dat hy derwaarts vertrokken is, en ik
niets meer hier van hem leze , schynt
het my toe, dat hy dit jaar hier gestor-
ven is

Dit jaar schynt D. Carpius ook tot Pre-
dikant hier gevordert te zyn, aangezien
zyn Eerw. ( zoo by de Batavische Acte
van den 2den December blykt) aldaar van
60 tot 80 guld. ter maand nu in soldye
verbetert was.

In dit jaar is de Krankbezoeker, Da-

niel Nieuwkerk, op Aroe gelegen hebben-
de, gestorven.

1676.

De Krankbezoeker Henrik. Willems¬
zoon, verscheen van hier den 2zsten Juni,

en Abraham van der Heer , den 2ysten Juli
op Batavia , en den zosten Juni vertrok
hier na toe de Krankbezoeker Lodewyk
Lambinon.

In ’t jaar 1677.
Ging D. Manteau van hier na Batavia

in September , afgezet zynde, klaagde
den irden October daar over ’t ongelyk,
hem (alzoo men hem daar geen reden
ter wereld van gegeven had) aangedaan.

Den 2ysten Decemb. bleck, dat Samson,
de voornaamste oppasser van Radja Saiomo
Speelman, verdreven koniag van Ade
Mantoetoe, een Oostelyk Landschap op
teiland Timor, den z6sten dito op zyne

Belydenis gedoopt was.
Op Batavia was D. Jacobus Maxwel her-

waarts beroepen den z3sten dito , doch hy
weigerde dit den zysten dito aan te ne-
men.

In ’t jaar 1678.
Komt D. Henricus Antonides van der D. van

der Lin-Linden (volgens zyn beroep, den zosten
Gecember des voorleden jaars tot Batavia den.
op hem gevallen) hier, en is op Lonthoir
geplaatst.

Ook was hier uit Amboina gekomen p. Ste¬
de Proponent , D. Joannes Christopborus vens.
Stevens , die eerst op Poelo Ay gelegt
is.

In
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In’t jaar 167 9. aan te landen, alwaar ly den zesten dito
Is D. Stevens den 4den Januari op Neira in myn huis overleden is; by welk over-

(alzoo D. Garpius wegens ziekte zyn dienst lyden die van Banda een Predikant aan
niet waarnemen kon) geplaatst, gelyk die van Amboina ter leen verzogten,
daar op D. Curpius volgens zyn verzoek, waar toe ik verkooren, en den 17den Juli
den 1rden April hem toegestaan, in Mey met ’t scheepje Naardermeer vertrokken,
na Batavia vertrokken, en den zesten Juni en den Ssten Augusti met een Amboinsche
daar in Vergadering verschenen is. Ook brief van den 14den Juli hier gekomer
was den 19den Februari toegestaan door ben.

haar Edelheden , D. Stevens de handen D. Manteau vertrok met afgeschreven
op te leggen. soldye, en opontboden, om na ’t Vader-

In ’t jaar 1680. land te moeten vertrekken in September
Quam D. Carolus Manteau den zyden vermits geweigert had na Amboina teD. Man-

Febr. van Batavia weer hier in Vergade-teau. gaan) na Baravia ; zoo dat ik in deze
ring, en wiert op Neira geplaatst. tusschen tyd Neira, Lonthoir, en Poelo

Radja Salomo Speelman, koning van Ade Ay, alleen waarnemen, en om de 3 we-
Mantoetoe, stont van hier (zoo den gden ken op yder eiland eens predikern, moest.
Febr. blykt ) in 't korte weer na ’t eilanc Ik vont hier twee Krankbezoekers, N.
Timor met een Meester te vertrekken. Keyser, en Joannes de Graaf, welke laat-
Hy verzogt ook, dat een Predikant zyn ste, bevoorens lang op Aroe gelegen
Eiland wilde komen bezoeken. hebbende, nu als-Opziender in ’t Armen-

Dit zelve jaar kreeg D. Manteau moei- huis op Neira geplaatst, en bezig was
te, zoo dat het hem in zyn keur gegeven zich in 't Maleits te oeffenen. d’Eerste
wiert, hier te blyven, of met afgeschre- woonde in ’t Ziekenhuis; doch wiert na-

ven soldye na Batavia te gaan, hoewel hy derhand Perkenier op Poelo Ay.
hier bleef- D. Manteau quam den 1yden October

Den 2ysten December stont ook aange- op Batavia. Hy had redelyke agting by
teekent, dat D. van der Linden overleden de Gemeente in Banda , doch was gehaat
was. van den Landvoogt, en wiert (zoo men

168I. zei) elendig van zyn vrouw geplaagt,
D. Jacolxs du Bois (den 26sten Decem- die hem veel quaad in zyn goeden naamdeD.

Bois. ber 1680. herwaarts beroepen) verscheen dede.

hier den 1yden April, en wiert op Poclo 1688.

Ay gelegt. Quam den Bsten April hier van Batavia D. Go
168 2. D. Fredericus Gobius en wiert op Ncira bius.

Den 14den Mey quam hier D. Gisbertus geplaatst; waar op ik den 16den Mey weerD. Brakel
Brakel, die op Poelo Ay, gelyk D. du na Amboina vertrok

Bois op Lonthoir gelegt is. D. Manteau 168 9.

had zyne verlossing wel bekomen; doch D. Thomas van Simey (den zosten De- p van
bleef egter nog hier. cember hier beroepen verscheen hier dit Simey,

Den gden Februari zont men van hier jaar den yden Mey, en is op Lonthoir
een Meester na ’t eiland Tenimbar; ook gelegt.

was in ’t jaar te vooren al eenen Mr. Pietey 1690.

Antoniszoox na ’t eiland Etter gezonden, D. Ernestus de Witte verscheen hier den p. de
die ’er dit, en ’t volgende jaar lag ; en 154en April, die op Lonthoir geplaatst is Witte.
’t jaar daar aan op het eiland Kissei den zosten Juli, Simey op Neira, en Go¬ge

plaatst is. bius op Poelo Ay.
In ’t jaar 1684. In ’t jaar 1691.

Ging D. Brakel voor een springtogt naDie naba¬ Den 2den Maart quam hier in Verga- p de
tavia ver-Batavia. dering den Predikant D. Joannes de GraafGraaf.
trok, en In ’t jaar 1685. die den pden October op Batavia verzogt’t jaar

Quam zyn Eerw. weer hier den 1zden had, om Proponent worden; en daar toedaar aan

weer bier Februari. den 18den Januari, en den rsten Februari
quam. 1686. tot Predikant ondervraagt, en den gden

Sen 14en October is D. Brakel over- dito dezes jaars herwaarts beroepen was
leden. met een soldye van 80 guld. Hy wiert

In ’t jaar 1687. op Poelo Ay , Gobius weer op Neira,
Is D. Jacobus du Bois den zasten Maart gelegt, en aan Simey toegestaan, om een

met de chaloep de Piessang van hier ter springtogt na Batavia te doen , die in
Bezoeking na Aroe gezeilt; doch quam, September vertrok, en ’er ziek en lam
ziek geworden, en den 22sen April van aan land quam.
daar vertrokken, den 1aden Mey voor La- 1692.
rike, en zoo verder den 16den dito voor Is D. Joannes de Graaf by D. Gobius,
’t Kasteel Victoria in Amboina (met zyn om zyne onpasselykheid, op Neira ge-
vaartuig door stroom en stilte verdreven) legt.1

In

DeSchry-
ver komt
hier.
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te meer hier een Predikant , en tweeIn ’t jaar 1693.
Taalkundige Krankbezoekers eischten.Den 3den Maart verzogt de Heer Gobius,

Men had D. Stampioen op Neira ge-aangezien hy zich 't besluit der Vergade-
plaatst.ring niet onderwerpen kon, en zich op In’t jaar 1700.

de Hooge Regeering beriep, om zich
Quam den 2den Febr. hier van Batavia p. Boter¬voor haar Edelheden te verdedigen, waar

D. Petrus Boterkooper , die op Lonthoir koopet.op de Kerkenraad hier goedgevonden heeft
gelegt is. D. Stampioen had dit jaar dezyn Eerw. den 18den Mey na Batavia te
Z. Wester-eilanden bezogt; doch die zeer

zenden.
clendig bevonden. Op de eilanden Kisser,Ook is aan D. de Witte den 3den Au-
Wetter, Leti, en Damme lagen viergusti toegestaan, om (gelyk in Septem-
Meesters, op yder een, ook waren ’erber ook geschied is) na Batavia te ver-
door zyn Eerw. 139 schoolieren, en 267

trckken.
Naamchristenen , doch die niets vanIn ’t jaar 1694.
't Christendom, of Godsdienst wisten,Den yden April verscheen hier in Ver-
gevonden ; en geen wonder: want mengadering D. Andreas Lambertus Loderus,
deze Eilanden op zyn best om de tweevolgens ’t Beroep, den 2den November op
aaren maar eens bezoeken ; om dat menhem gevallen, die op Neira geplaatst is.
t eene jaar na de Z. Ooster-eilandenEn den 164e September quam uit Am-
ging.boina, en van Honimoa, hier D. Abra-

In ’t jaar 1701.hamus Feylingius, die op Lonthoir, gelyk
D. 24sten Febr quam hier van BataviaD. de Graaf op Poelo Ay gelegt is, welke D. Cam-

D. Gellius Cammiga, die op Poelo Ay ge-laatste dit jaar na de Z. Wester-eilanden niga.
plaatst, en niet lang daar na 'er overledengeweest was, en nu na de Z. Ooster-
is , hebbende maar een besluit der Ver-cilanden stont te gaan.
gadering geteekent.In ’t jaar 1695.

In ’t jaar 1702.Sen 18den Mey maakte de Regering
Den 28sten Februari verscheen hier van DHover.hier by Extract aan den Kerkenraad be-

Batavia D. Antonius Hoyer , die eerst opkent, dat D. Loderus na Batavia vertrek-
Poelo Ay , doch eenige maanden ’er naken zou , die ook met een zeer goede
op Neira, gelyk toen D. Stampioen opgetuigenis en afscheids - schrift vertrok;
Poelo Ay gelegt is; hoewel D. Hoyer maaren toen schynt D. de Graaf weer op Neira
voor eerst op Neira lag.gelegt te zyn. D. Feylingius was na de

1703.Z. Wester-eilanden geweest, en ’er ziek Quam den 3rsten Mey uit Ternate hier
D. Noot.van daan gekomen.

D. Petrus Noot, die op Poelo Ay, gelykIn ’t jaar 1698.
toen D. Hoyer ook vast op Neira geplaatstIs D. Feylingius na Batavia in Juli ver-
15trokken ; D. de Graaf, zoo den 134en

D. Stampioen vertrok in Mey of JuniMaart bleck, overleden, en D. Bierman, uit
na Batavia.Amboina ter leen verzogt, en in October

In een der volgende jaaren blykt my uithier gekomen, door welken ook, schoon
een Kerkbezoek van D. Boterkooper, ophier alleen zynde, een togt na Aroe ge-
de Z. Ooster-eilanden gedaan, dat 'er opdaan is, daar te vooren altyd een Krank-
Aroe, enz. 220 Christenen, en oo school-bezoeker plagt te leggen, gelyk D. de
kinderen, doch dat zy zeer slegt waren.Graaf, nog Krankbezoeker zynde, lang

Deze drie Predikanten, D. D. Boter-op Wokam, de Hoofd- Negry, gelegen
kooper, Hoyer en Noot, zyn hier zooda-heeft. Buiten welke ’er nog 2, Wamir.
nig, en zonder eenige verandering inen Maycoor , nog half Heidens en half
hunne stantplaatzen te maaken, tot ’t jaarChristen waren ; anders waren ’er nop
1711. gebleven. En toen waren hier inveel Heidensche dorpen. Ook had men

alles 176 Christenen, en daar onder 284
er 3 of 4 Inlandsche Meesters. Op

Ledemaaten. Ook waren ’er door D.Wokam waren 1690., en vervolgens,
Boterkooper op de Z. W. Eilanden 94,40 schoolkinderen , 30 Christenen, en
en door D. Hoyer op Aroe en de Z. O.op Maycoor 30 Christenen, en 40 leer-
Eilanden 44 gedoopt ; doch die Kerklingen in de school.
zeer slegt gestelt.In ’t jaar 1699.

In dit jaar quam de Orangkaja vanQuam den roden Juni hier uit Ternate
’t eiland Leti, Aron Silekiroer genaamt, naJoannes Stampioen, en D. BiermanD.
Banda, om zich te laaten doopen; dochvertrok in deze maand van hier weer na
hy strandde ontrent ’t dorp Roeton inAmboina.
Amboina in Augusti, en wiert in No-De staat der Kerken om de Z. Ooster-
vember met de chaloep de Kraanvogel,en Z. Wester-Eilanden was elendig, en
na zeer onbillyk , en onbarmhertig inzy de naam van een Kerk niet waardig
Amboina gehandelt te zyn, na BandaOok was dit jaar hier geen buiten-

gevoert.bezoek der Kerken gedaan; waarom zy In
P
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In ’t jaar 1716.In ’t jaar 1712.
Vertrok van hier na Batavia D. Hoyer,Is D. Carolus Georgius Scrruus hier van OD.

en toen quamen ook in ’t begin des jaarsBatavia den 28sten Febr. gekomen , zoo Ens ,
hier, D. D. Adrianus Ens, en Jeremia.Pars.dat 'er toen 4 Predikanten (dat zelden
Joannes Pars. En is toen D. Boekenbers

gebeurt ) waren. op Lonthoir, D. Ens op Neira, en D.In dit jaar is D. Boterkooper door de
Pars op Poelo Ay, geplaatst. D. HoyerHooge Regering belast, om na Ternate
dee nog een kort bezoek na Java ’s Oost-te gaan, en ook vertrokken.
kust, na zyn komst op Batavia, en is,1713.
kort na zyn wederkomst van daar, opIs D. Noot op Lonthoir, en D. Serruus
Batavia overleden.

op Poclo Ay gelegt.
In ’t jaar 1717.In ’t begin dezes jaars quam hier van

Stont (volgens de berigten van Batavia)Batavia D. Nicolaus van Schie; en in dit
D. Pars na Batavia ontboden te wordenzelve jaar nog viel die zeldzaame worste-
om Portugees te leeren; die ook in ’t jaarling voor, tusschen een der Predikanten
1718. derwaarts vertrokken, en beroepenmet die  persoonen, en den Landvoogt
is.van Eps, volgens ons voorig berigt.

In ’t jaar 1721.In ’t jaar 1714.
Is D. Nscolaas Cramer hier gekomen; D. Cra-Vertrok D. van Schie van hier in Mey

mer.doch in ’t jaar 1722. overleden.na Batavia, alzoo zyn Eerw. met de Re¬
In ’t jaar 17 22geeling moeite had , dat egter niet be¬

Zyn D. D. Franciscus Hartog, en Bar- D.lette (alzoo men wel wist, wat een slegt
thold Philip Moller hier verschenen ; en Hartog,Hooft Banda bestierde) dat zyn Eerw.
in dit zelve jaar is D. Ens hier overleden. enMoller.kort na zyn komst daar den aden Juni

In ’t jaar 1724.met de Weduwe van den Macassaarzen
Quam hier D. Joannes Guilielmus D. Loval.Landvoogt, de Heer van Tol, trouwde;

Loyal.doch quam ontrent vier maanden 'er
Tot meerder gemak hebben wy hierna den zosten October aldaar te ster-

nog bygevoegt een Lyst van alle de Pre-ven ; gelyk in dit zelve jaar nog in de
dikanten, die hier gelegen, benevens demaand October hier D. Noot overleden
tyd , en de nette jaaren , die zy hier

is.
Dienst gedaan hebben; en dan daar opIn’t jaar 1715.
laaten volgen nog een drievoudige Lyst,Vertrok D. Serruus van hier na Am-
aanwyzende de nette tyd, op welke yderboina, en in ’t begin van dit jaar quam
der zelve op de eilanden Neira, Lonthoir,hier van Batavia D. Joannes Boekenberg,
of Poelo Ay gelegen hebben.

die op Poelo Ay gelegt is.

Bandasche Predikanten.

1628. overleden.van 1625. totAntonius Diriks,
1629. overleden.1626.Caspar Stevenszoon,
1633. overleden.1629.Michael Clarenbeek,
1634.1630.Willem Holtenus,
1633. overleden.1631.Gysbert Bastiaanszoon,
1637.1634.Joannes Heemstede,
1636. overleden.1635Antonius Verhagen

1639.1635.Jan Janszoon Priserius,
1647.1637.Jacobus Vertregt,

1638. 1643.Henrik Pontkasen,
1647.1643.Houten,denMarinus Gideonsz van
1648. overleden.1647Nicolaus Ritzius,
1647. overleden.1647.Gerardus Veldhusius,
1652.1649.Guilielmus Pantherus,

overleden.1649.1649.Arnoldus Lippius,
1650. overleden.1650.Cornelius Geesdorpius,
1654.1650.Remetus Ringius,
1656.1654.Daniel Brouwerius
1663. overleden.1656.Jacobus Gualtheri Molanus,
1658.1656.Josias Spiljardus,
1658.1657.Joannes  Warmeloo,
1662.1661.Bernhardus Brougbron,
1663. overleden.1662.Joannes de Moor,

Marens

en
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1665.van 1662. totMarens Masius,
1664.1664.Petrus Sibelius,
1667.1664.Petrus Casier overleden.
1675.1667.Guilielmus de Bitter,
1677.1669.Carolus Manteau,

n 1669. 1673.Jacobus Rhynsdyk.
1679.1675.Alexander Carpius, overleden.1679.1678.Jacobus Christophorus Stevens,

Eerst voor Proponent en toen Predikant.
1680. overleden.1678.Henrik Antonides van der Linden,
1687.1680.arolus Manteau,
1687.1681.Jacobus du 3ois ,

overleden.1686.1682.Gisbertus Brakel,
nam alle de Eilanden hier1688.1667.Franciscus Valentyn,

alleen waar.
1688. 1693.Fredericus Gobius,

1691.1689.Thomas van Simey,
1693.1690.Ernestus de Witte, overleden.1698.1691.Jan de Graaf,
16951694.Andrens Lambertus Loderu-
1698.1694.Abrabamus Feylingius,
1699.1698.Petrus Bierman,
1703.1699.Joannes Stampioen,
1712.17000Patrus Boterkooper

overleden.1701.1701.Gellius Cammiga,
wanneer na Batavia gaat,1716.1702.Antonius Hoyer,

en in ’t zelve jaar stierf.
1714. overleden.1703.Petrus Noot,

u 1715. wanneer na Amboina ging.1712.Carolus Georgius Serruus
1714. opgezonden.1713.Nicolaus van Schie,

1715.Joannes Boekenberg,
1722. overleden.1716.Adriaan Ens,
1718. als na Batavia vertrok om1716.Jeremias Pars,

Portugees te leeren.

n 1719. overleden.1718.Petrus Nicolai,
1720. overleden.1720.Antonius Pastorius,
1722. overleden.1721.Nicolaus Cramer,

1722.Franciscus Hartog
1722.Barthold Philip Moller,
1724.Joannes Gulielmus Loyal,

Neirasche Predikanten.

van 1626. tot 1629. overleden.
Neirasche Caspar Stevens,

1634. vertrok in Sept. na Batavia.1630.Predikan- Willem Holtenus,
1637. als boven.7ten. 1634.Joannes Heemstede ,

opAroe tot 1639. in Augusti1635.Jan Janszoon Priserius,
voor Amet genomen;

quam 1637. weer hier,
en vertrok na Lonthoir,
bleef hier tot 1639.

1647. vertrok na Batavia.1637.Jacobus Vertregt,
1648. overleden.1647.Nicolaus Ritzius,
1652. vertrok na Batavia.1649.Gulielmus Pantherus,
1656. vertrok na Batavia.1654.Daniel Brouwerius,
1663. overleden.1656.Jacobus Molanus,
1665. vertrok onwettig en on-1663.Marcus Mazius,

schuldig afgezet.
1667. vertrok met deHr Speelman.1665.Petrus Casier
1675. overleden den roden Nov.Gulielmus de Bitter, 1667.

1679. vertrok na Batavia.1676.Alezander Carpius,
1679. wanneer stierf.Joannes Christophorus Stevens, 1679.

Ce¬P 2
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van 1680. tot 1687. vertrok opontboden.-
Carolus Manteau, 1688 vertrok in Mey naAmboina.1687.
Franciscus Valentyn, 1690. vertrok na Poelo Ay1688.
Fredericus Gobius, 1698. den 13den Maart overleden1692.
Jan de Graaf 1691 vertrok lam na Baravia.1690.
Thomas van Simey, 1692. den 13den Nov. geschort,en1691
Fredericus Gobius, 1693. vertrok zoo na Ba¬

tavia, daar hy stierf.
1694. vertrok toen na Poelo Ay.1692.

Jan de Graaf
1695. vertrok met afgeschreven1694Loderus,Andreas Lambertus soldye; doch onwettig
1698. dat stierf den 13den Maart.- 1695.Jan de Graaf,
1699. vertrok in Juni na Amboina1698.

Petrus Bierman, en nam alle de Eilanden al-
leen waar.

1702. vertrok na Poelo Ay.1659.uit Ternate,Joannes Stampioen,
1716. als na Batavia ging1702.Antonius Hoyer,
1714. vertrok inMey geschorst1713Nicolaus van Schie,

in dienst.

1722. overleden.1716.Adriaan Ens,
1719. overleden.1718.Petrus Nicolai,
1720. overleden.1720.Antonius Pastorius
1722. overleden.1721.Nicolaus Cramer

1722.Franciscus Hartog
1722.Barthold Philip Moller.

Lonthoirsche Predikanten.

1625. tot 1628. overleden.vanAntonius Diriks,
1631.1629.Michiel Clarenbeek,
1634. overleden.1632.Gytbert Bastiaanszoon

1636 den oden Septemb. overleden.1635.Antonius Verbagen,

1639. vertrok na Amboina1637.Jan Janszoon Priserius,
1648. wanneer stierf.1648.Arnoldus Lippius-
1654. vertrok inMey naAmboina.1650.Remetus Ringius

1657 1657. of 1658.Joannes  Warmeloo ,
1662. 1663. overleden.Joannes de Moor

Lag ook eenigen tyd op Neira te gelyk
met Molanus.

1664. vertrok in October1664Petrus Sibelius

1671. vertrok ziek , doch quam1669.Jacobus Rhynsdyk,
’t jaar 1673. vertrokken.weder in 1672.

Carolus Manteau, 1675. vertrok afgezet.1673.

1680. stierf den 2y7sten December.Hendrik Antonides van der 1678.Linden.

1687. stierf in Amboina den 2gsten1682.Jacobus du Bois,
Mey , verdreven zynde
op zyn bezoek na Aroe.

1690. vertrok na Neira.Thomas van Simey, 1689.
1693. vertrok ziek na Batavia.Ernestus de Witte, 1690.
1698. vertrok in Juli na Batavia.Abrabam Feylingius, 1694.

1712. vertrok in Mey na Ternate.1700.Petrus Boterkooper,
1712. 1714. dat stierf.Petrus Noot
1716.Joannes Boekenberg,

Poelo Aysche Predikanten.

van 1631. tot 1633. overleden.Michiel Clarenbeck,
maar eenige maanden tot1635.-Antonius Verbagen,

Mey, vertrok na Lon-
thoir.

1638. 1643. vertrok na AmboinaHenrik Pontkasen,
Mari-
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van 1643. tot 1647. vertrok na Batavia.van den Houten,Marinus Gideonszoon

1647. dat stierf.1647.Gerardus Veldhusius
1650. overleden.1650.Cornelius Geesdorpius,
1658 vertrok in Nov. naAmboina.1656.Josias Spiljardus,
1662. vertrok om wangedrag.1661.Bernhardus Brougbron,
1665. vertrok na Neira.1662.Marcus Mazius,
1665. als boven.1664.Petrus Casier
1673. vertrok na Lonthoir.1669Carolus Manteau,
1676. vertrok na Neira.1675.Alezander Carpius,
1679. als boven.1678.Proponent,Joannes Christophorus Stevens,
1682. vertrok na Lonthoir.1681.Jacobus du Bois,

1682. 1684. vertrok inOctober en quamGisbertus Brakel,
1685. 1686. overleden 1 October.Batavia,weder van
1690. 1690. vertrok ziek na Batavia.Fredericus Gobius,

1692. vertrok in Juni na Neira.1691.Jan de Graaf,
1694. 1695. vertrok na Neira.quam hier weer in ’t jaar
1702. 1703. vertrok na Batavia.Joanaes Stampioen,

1701. overleden.1701.Gellius Cammiga,
1702. vertrok na Neira.1702.Antonius Hoyer,

1703. 1712. vertrok na Lonthoir-Petrus Noot,
1715. vertrok na Amboina.1712.Carolus Georgius Serruus,

1715. 1716. vertrok na Lonthoir-Joannes Boekenberg,
1718. vertrok na Batavia1716. omJeremias Pars

Portugees te leeren.

den , om nu tot de Beschryving van SolorWaar mede wy dan ’t voornaamste, dat
en Timor, als zynde het naast daar aan’er van Banda te zeggen valt, aangehaalt
gelegen, over te gaan.hebbende, van deze Landvoogdy afschei-

NEGENDE HOOFDSTUK.

DE Beschryving van SOLOR, en TIMOR, met de Eilanden daar ontrent
D leggende . Het eiland Solor in ’t byzonder. Eenige zaaken beide deze Eilanden raa-
kende. Solor ’s Vesting in ’t jaar 1613. door ons verovert. I'erdere zaaken , door de
Heer Schot hier verrigt. Wonderlyk voorval van Gonsalvo d’Ornay in ’t jaar 1637.
Verheyden in ’t jaar 1655, hier elendig aan zyn einde geraakt. De Heer de Vlaming

van Outshoorn ’s slegte ontmoeting hier in ’t jaar 1656. Verdere Opperhoofden, die
hier gelegen hebben. Van den Godsdienst alhier.

’t midden breed is, loopende na ’t Z. enIA dat wy de Landvoogdy van
N. hoe langer hoe spitzer toe. LangsBanda afgehandelt hebben, mei-
de Westkant loopt een smal ritje, datnen wy nu zeer gevoeglyk van
zich op de eene plaats wat verder, als opde eilanden Solor en Timor te zullen kon¬
de andere, uitstrekt.nen spreken ; als zynde naast aan de Z.

Ook ziet men aan die kant vlak in ’t mid-Wester - eilanden , die onder Banda
den een klein eilandje, t myl van de wal,staan, gelegen.
het Bajen -eiland genaamt, ’t geen bynaWy zullen daar niet veel van zeggen,
rondom, uitgenomen de O. zyde, in eenmaar dezelve zoo net, als ’t ons mogelyk
rif legt, dat van ’t eiland Salever zyn be¬is, kortelyk beschryven, en om daar te
gin neemt , -en tot des zelfs Z. O. hoeknetter begrip af te hebben, zullen wy
voortloopt. Het is ontrent  mylen Z.volgens de Kaart, waar in wy Solor en
en N. in de lengte, en I mylO. en W. inTimor mede vertoonen , voor af eerst
de breedte, hebbende 2 mylen N. Weste-een korte beschryving van alle de Eilan-
lyker nog een byzonder rif op zich zelveden, daar ontrent gelegen, geven.
dat ontrent a mylen in ’t rond is, en meestWy beginnen dan dit bestek van 't ef-

NO. en Z. W. gestrekt; en 5of6 my-land Saleyer, ’t geen in ’t N. W., of an-
len W. N. W. van ’t zelve leggen eenigeders digt by de eilandekens Boegeroenes,
rotzen, Zoutelands Rotzen genaamt.of wel by de Z. W. hoek van de Bogt

Bezuiden ’t Bajen- eiland 1of 2 mylen,van Boni gelegen is; een eiland, dat 13
ziet men ook op dat rif, dat langs Saleyerof 14 mylen, Z. en N. meest gestrekt
loopt, zeilandckens op een plaats daar datleggende, lang, en ontrent  mylen in

rifP 3
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Vlak Bezuiden de Tygers-eilanden 5rif zich in na ’t W wel t myl of 2 na

of 6 mylen legt een droogte, de Heilbot’t W. als ook na ’tZ. en N. breeder uit-
genaamt, die; of a mylen in ’t rond, enzet ; en aan de Z. hoek van Saleyer, 1
vol katskoppen is-myl 'er Bewesten, ziet men Z. en N.

Negen mylen Bewesten dit rif ( welmyl van malkanderen drie kleine Eilande-
zoo Zuidelyk ) en 4 mylen Bezuiden Ca-kens, en de twee wel zoo Zuidelyk, ge-
lauro’s Z. hock , leggen de eilandenstrekt leggen ; die yder cen kleine my
Schiedam genaamt, zynde yder pas 2in ’t rond zyn.
mylen in ’t rond.Naast aan Saleyer doet zich het eiland

Het N. Oostelykst legt maar 4 mylenCalauro in ’t Z. O. op, zynde ontrent 2
van Calauro, doch de 2 Zuidelykste welmylen met zyn N. W. hock (waar by
6of7 mylen. Deze twee laatste leggeneen klein eilandje legt) en wel 3 mylen
O. en W.  myl van malkanderen , enmet zyn Z. W. hock ’er af gelegen.
van het Westclykste loopt een rif,datMen ziet ook tusschen ’t midden van dit
zich W. aan wel ir mylen en Z. en N.eiland, en tusschen de Z. hoek van Saleyer,
wel 3 of a mylen verre uitstrekt , loo-myl van Calauro, nog een klein eiland-
pende in’t W wat na ’t N. W. om.je, en aan de N. O. kant van een rivier,

Zes of agt mylen ten Z. O. van hetdie zich daar ontrent in ’t midden ver-
Oostelykste dezer twee eilanden doet zichtoont , Z. O. aan nog drie diergelyke 1
een eilandje op, dat Oen W. 2 of 3 my-myl van malkanderen zoo gestrekt leg
len lang,  myl breed, en ’tgeen Batoegen, dat het Z. Oostelykste af en aan de
Pandjang genaamt is, hebbende in 't Z.N. O hoek van dit eiland zich vertoont,
O. een klein rifje aan zich vast.behalven dat men nog zoo een eilandeken

Twee mylen O. ten N. van ’t zelve legt(doch wel zoo groot) in de voornoemde
het eilandie Bata Cariman, dat ontrent 3rivier ziet.

mylen in ’t rond is, en a mylen Oostely-Het eiland Calauro is 7of 8 mylen N.

ker nog 2 eilandekens Z. en N. zeer digtW. en Z. O. lang, en ; mylen N. ten
by een leggen heeft ; ten Z. W. vanO. en Z. ten W. breed.
welke ; mylen zich een eilandje, ’t lost-Het heeft pas binnen zynZ. W. hoek

paard genaamt, op een rif, dat 'er rondeen kleine baai, die wel 2 of ; mylen in
loopt, vertoont, zynde met rif met al’trond is; en ten N. O. van de N. O.
ontrent 3 mylen in den omtrek.hoek des zelfs ziet men een eiland,

Z. ten W. van ’t Postpaard ; mylen't Hoog Eiland genaamt, dat zich meest
legt het eilandie Rossa Goeroe, dat pasN. N. W. en Z. Z. O. op een rif, dat
Imyl in ’t rond is, en ten O. van ’t welk'er rond om loopt, henen strekt.
nog een kleintje legt.Ten N. O. van dit Hoog Eiland heeft

Zeven of agt mylen meer na ’t Z. Wmen wel 15 of 16 mysen in ’t vierkant,
doet zich het eiland Loesa Radja, dat pasmeest N. ten W. en Z. ten O. een gan-
2 mylen in ’t rond is, op. Bewestensche rist van wel 2o eilanden en droogtens
’t welke ; mylen een onbekent eifandieleggen , de Tygers eilanden genaamt,
van  myl in trond, i myl van ’t grootvan welle ’er drie in ’t Z. meest N. W.

eiland Ende legt, gelyk men 7 of8 my-en Z. O. gestrekt leggen, die daarom de
len Beoosten Loesa Radja nog 3 klemedrie Zuidelyke Tygers-eilanden genaamt

worden. Rondom de zelve zyn zeer ve- eilandjes, meest O. en W. digt by een
gestrekt, pas l of - mylen van de walreven, en in’t N. O. is nog een klein
van dat groot eiland leggen ziet.eilandeken , het Slangen - eiland ge

naamt. Eer wy verder van ’t ciland Ende (an-
ders ook ’t land van Floris genaamt) spre-Veertien mylen Beoosten deze Tygers-

eilanden, of wel van ’t Slangen-eiland, ken, moeten wy voor af zeggen dat
legt een groot rif dat zich wel 6 of - 6 of 7 mylen Bewesten ’t zelve zich
mylen N. O. en Z. W. in de lengte, en de O. hoek van ’t eiland Sumbawa , en

dat zich die Z. en N. wel 7 of8 mylenmeest 2 of ; mylen in de breedte uit-
strekt. lang, en wel 5 mylen O. en W. breed

Vyf mylen Beoosten ’t zelve legt een vertoont.

eilandje Groenwoud genaamt, zynde 2 In ’t N. van dit deel van Sumbawa legt
mylen O. en W. lang, en I myl ruim een dorpken, Sapi genaamt, ten N. van
breed; en 2of ; mylen Bezuiden ’t zelve ’t welke i myl een eilandje van 1 myl in
legt in ’t . een rif van 2 of 3 mylen in ’t rond legt, en 3 mylen O. ten Z. Sapi
’t rond meest N. W. en Z. O gestrekt, legt nog een eiland , dat wel zoo klein
en een eilandje in ’t W. 1; myl 'er af- is, en ’tgeen nog 8 of 9 kleiner eilande-

kens ten Z. van zich meest O. en W. ge-zynde 2 mylen in ’t rond, het Hagedis-
strekt leggen heeft aan de N. zyde vaneiland genaamt, en pas Bezuiden dit
die straat , die na dit dorp de straar vanlaatste nog 2 kleine eilandekens N. W.
Sapi genaamt, en die wel 7 of8 mylenen Z. O.  myl van een leggende, welk
N. en Z. lang, en wel 4 mylen O. en WZ. Oostelykst Batalaja genaamt is.

bre ed
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breed is. En gelyk men die eilandekens 3of a mylen breed. Ook loopt 'er een
in ’t N. dus heeft , alzoo vertoonen ’er imal rif, dat pas 2 of 3 mylen Beoosten
zich nog 4 andere digt by Sumbawa ’s de N. W. hock begint, en zoo 1 myl
O. kant , een pas voorby een rivier die buiten de wal zich uitstrekkende , dus
ontrent  mylen Bezuiden ’t dorp Sapi langs de wal meest (uitgenomen by den
zich opdoet, en drie 1 myl Bezuiden W. hoek) gelyk doorgaat tot aan de N.
dat eilandeken ; myl van een Z. en N. 1 O. hock, van waar het dan tot de Z. O.
myl van de wal in de Z. mond van deze hock wel verder vervolgt; maar het word
straat gestrekt ; hoedanig een men ’er daar wel 2, 3 en 4 mylen breeder tot op
nog zeer digt by Sumbawa ’s Z. O. hoek de helft (daar in ’t midden ook een klein
ziet. eilandje legt) van waar het allengskens na

Vier mylen Beoosten Sumbawa , wat de Z. O. hoek toe tot op i myl versmalt;
Zuidelyker als ’t midden van des zelfs O- daar het anders langs de N. wal door-
hoek , doet zich een eiland op , dat Z gaans maar i myl breed was
en N. wel 4 mylen lang, en O. en W Men wil dat op dit eiland geheele bos-
in ’t Z. 3 , doch in ’t N. maar  mylen schen met Sandelhout zyn.
breed is , aan welkers Z. O. kant men In Z. Z. O. heeft dit eiland een diepe
een, gelyk men by de N. O. hoek nog inbogt, vlak voor de welke 2 of 3 mylen
drie , en verder Beoosten het zelve nog van de wal het eilandie Sauvo legt. Dit
drie kleine eilandekens Z. en N. gestrekt is Z. en N.4 mylen lang, en O. en W
leggen ziet; van welk Zuidelyk st der drie 3 mylen breed ; doch in 't o. is 't wel
laatste, : myl Oostelyker, men weer viei zoo lang , en in ’t N. wel zoo breed
eilandekens 3 of 4 mylen verre na ’t N. zynde aan de O. zyde wat ingebogen.
met een kromme bogt, die wat na ’t O. Ook ziet men een klein eilandje aan de
loopt, strekken ziet, tegen over de welke Z. O. kant zeer digt 'er aan leggen.
zich  mylen Oostelyker digt aan de wal Nu keeren wy weer tot het land van

van ’t eiland Ende veel katskoppen pas Floris, of ’t ciland Ende, en zeggen, dat
Bezuiden een ander eilandeken vertoo- het zelve van ’t O. tot het W. (draajende
nen , tusschen welk eilandje en de O. wa in ’t O. 6of7 mylen wat na ’t N. ontrent

een rif van 1 myl breed , a of 3 mylen 42 of 43 mylen lang, en Z. en N. in
N. aan , en van daar dan O. aan wel 2 t midden wel 13, in ’t W. 5 en ook 3,
of 3 mylen breed is, wel 10of 2 mylen en in ’t N. O. S , hoewel het  of f
verre tot tegen de N. hoek van ’t eiland mylen Bewesten de N. O. hoek maar 15

myl breed is.Ende zoodanig loopt, dat het allenskens

tot op i myl breedte versmald, aan wel- Het Noordelykste deel van de N. O.
kers einde in ’t O. men drie kleine eilan hock word Kaap Flores genaamt, en 10
dekens meest O. en W. (wel zoo Z. W mylen Bewesten de zelve, 2 mylen Be-
: myl van een gestrekt leggen ziet, waar westen dien naauwen hals, die ’t land daar
van ’t Oostelyk st ’t Vlak eiland , ’t naast maakt , heeft men een plaats, Croewi
er aan het Zuikerbrood, en ’t Westelyksi genaamt. Tusschen dit Croewi en Kaap
het Groot eiland (zynde ook ’t grootste Floris heeft dit eiland aan de Z. O. kant
genaamt is. En af en aan de N. W twee baayen , waar van de naaste aan de
hoek van ’t eiland Ende, daar dit rif of N. O. hoek 'er pas 2 mylen Bewesten
zyn breedste is , ziet men nog zoo een gelegen, 2 mylen diep, en i myl wyd
eiland , van groote als dat , daar dit rif is; maari: myl Westelyker legt 'er een,
begint ; tusschen ’t welke en de vaste wal die wel 5of 6 mylen diep, en wel 3 of
zich nog twee kleiner eilandekens, N 4 mylen breed is, en zich meest N. W.
O enZ. W. gestrekt, vertoonen. en Z. O. strekt, hebbende agter aan by

Vyf mylen van de W. hoek van ’t land na tegen de wal een klein eilandie van 1
van Flores legt nog een eiland, dat wi myl in ’t rond leggen
nevens nog zanderen, alvoorens het zelve Vlak Benoorden Croewi leggen digt
te beschryven , geerne eerst af zouden by de wal ook eenige katskoppen , ten
doen. N. O van welke de drie eilanden ten O-

Het eerste is Nomba genaamt, zynde van Loesa Radja zich opdoen, en Bewesten
W. N. W. en O. Z. O. ontrent 6 of 7 die katskoppen of wel van Croewi (daar
mylen lang, en meest 2 mylen breed. de wal wel 2 mylen na ’t Z. inbuigt)

Vyf mylen van des zelfs N. W. hoek, loopt een rif byna van enkel katskoppen
en 2 mylen van des zelfs Z. O. hoek, wel 2 mylen buiten de wal; die daar na
legt PoeloTsjindana of het Sandelbosch- W. aan na ’t N. weer allengskens N. W
eiland. Dit is een zeer groot en woest uitschiet, en dan 5 of 6 mylen tot aan
eiland, dat zich al mede meest W. N. W de N. hoek W. aanloopt, welkeN.
en O. Z. O. 30 mylen ruim in de lengte hoek de Yzere hock genaamt word
en Z. en N. 14 of ns mylen in de breedte By dezen Yzeren hoek is ’t land op zyn
uitstrekt ; doch aan de N. W. hoek is breedste; doch aan de Z. kant buigt die
’t pas 4 of s, en aan de Z. O. hoek maar wal van de Z. hoel na ’t N. W. wel 5

mylen
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een eilandie van rmyl in ’t rond, en eenmylen in, daar de wal by een klein
zeer klein tusschen ’t zelve en tusscheneilandje, ’t geen men daar digt tegen de Pontare. En aan de Z. kant van de straatzelve aan ziet, dan vlak W. aan met een
leggen ’er voor de mond vier, de tweesmal rif (dat ontrent i myl breed is) tot

en Z. O.kleinste digt aan P'ontare N. W.aan des zelfs Z. W. hoek byna voortloopt,
en de twee grootste O. en W. gestrekt,terwyl men hier en daar onderweeg een
zynde ’t Westelykst ontrent  en ’t Ooste-klein eilandeken ontmoet. In ’t N. O.
lykst ontrent r myl in ’t rond.van dit eiland, i myl van de wal, doet

Het eiland Pontare is meest N. W.zich nog een eiland van 1 myl in 't rond
en Z. O. gestrekt, en aldus ontrent ;

op-
mylen lang, en 3 mylen breed, doch inVlak ten G. van den Z. O. hoek van
’t N. W. kan de breedte wel 5 mylen’t eiland Ende, in ’t midden tusschen dat
haalen ; aan des zelfs Z. W. kant buigteiland van r myl, en tusschen ’t eiland
de wal met een diepe baai na ’t W. om,Solor (hoewel wel zoo Z., en wel zoo
en aan de O. kant zyn ook twee kleinena aan Solor) legt het eiland Serbite.
baayen.Dit is een zeer hoog en bergagtig ei-

Tegen over dit eiland i myl of 2 nland, dat boschryk en lustig zich zelven
't O. legt het eiland Ombo ; tusschenvertoont, zynde ontrent , mylen O. en
’t welke en Pontare weder eene straat is,W. lang, en 3 of4 mylen Z. en N. breed;
die N. W. en Z. O. wel 6 of 7 mylendoch in ’t W. wel op zyn breedste.
lang en 2 of 3 mylen wyd is. In ’t mid-Op de N. W. hoek legt Adenare, op
den van die straat legt een eilandje digtde W. hoek Labetau, in 't Z. na de W
aan Ombo, gelyk men’er nog twee naastkant ziet men Toerang; 1 myl Oostely-
een, N. W. enZ. O. gestrekt, vlak voorker Lamase, nog i myl Oostelyker Car-
de N. W. hoek van dat eiland op eenma, of Carmang, en nog 1 myl Ooste-
rif, dat zich wel 3 mylen in ’t rond uit-lyker byna aan de O. hoek heeft men
strekt, leggen heeft.Lamhale ; daar men ook een schoone

Dit cland Ombo (ook wel Emmer ge-rivier heeft.
naamt) is O. en W. i4 mylen lang, enTusschen dit eiland, en ’t land van Flo-
Z. en N. in ’t W. 5, en in ’t O. 6 mylenris is een straat van 1 of 2 mylen breed,
breed , zynde over al meest een gelykeen die wel 3 mylen lang is, en die dan
vierkante wal, uitgenomen dat men aannog wel 7 of 8 mylen tusschen ’t land
de N. kant twee kleine baayen ziet, dievan Ende, en tusschen Solor Z. W aan
yder 3 of  mylen in ’t rond, hoewel devervolgt ; gelyk ’er ook zulken straat
Oostelykste de grootste is. Ook is 'ertusschen Solor en ’t eiland Serbite is, die
aan de W. kant nog een klein inbogtje.zich wel ; mylen in de lengte O. en W.

De N. O. hoek van Ombo legt 5: mylen 2 of 3 mylen in de breedte uitstrekt
avan ’t eiland Etter, en de Z. O. hoekzynde Solor ’s N. W. hoek en Serbite ’s

mylen van Timor’s N. O. hoek , en 8Z. W. hoek 2 mysen en der zelver O-
of p mylen van ’t eiland Kisser of Fetter,hocken ; of a mylen van een gelegen.
dat vlak Beoosten ’t zelve legtNu zouden wy wel dienen van Solor

Wat nu het eiland Solor aangaat, dit Het Ei-te spreken ; doch wy zullen daar mede
legt 3 of a mylen ten O. van de groote land solorwagten, tot dat wy nog 2 of 3 eilanden
baai van ’t land van Flores, die zich aan in ’t by-die wat Oostelyker leggen voor af zullen
des zelfs O. kant vertoont, en ontrent 1- zonder.hebben afgehandelt.

myl van het eiland Serbite.Ten O. van Solor 2 of 3 mylen ver-
Het legt meest N. O. en Z. W. 6 my-toont zich de W. hoek van ’t eiland Lom-

len in de lengte gestrekt, en ’t is ontrentbatta, en i myl Beoosten ’t eiland Serbi-
mysen in ’t Z. W. en 5 mylen in ’t N.te, vertoont zich de N. hoek van ’t zelve,
O breed. Aan de Z. O. kant is eendie ook met een W hock ’er na toe
groote baai wel van; of a mylen lengte,draaid, maakende dus van des zelfs W

alwaar ons Fort Henrikus legtna des zelfs N. hock een diepe inbogt,
Een myl buiten de Z. W. hock zietdie, met een half rond, wel 7 of 8 my-

men vier kleine eilandekens voor de mondlen verre loopt.
van een straat , die tusschen ’t land vanAan de Z. W. hoek van dit eiland legt
Ende, en tusschen Solor is, en die zooeen zeer klein eilandje, het Doorlugtig
wel 8 of 1o mylen verre N. aan tusscheneiland genaamt; en ; mylen Benoorden
die twee wallen, en tusschen die vande N. noek legt het eilandje Batoetara,
Ende en Serbite, loopt.dat pas r myl in ’t rond is.

Pas Benoorden de Z. W. hoek zietAan de Z. kant is dit Lombatta zeer
men Lefauw, en wat Noordelyker ver-bergagtig; en t myl Beoosten ’t zelve
toont zich Larentoeke , twee plaatzenziet men het eiland Pontare, tusschen
die onder de Portugeezen staan.beide welk eiland een straat is wel 5 my-

Ten Z. de eilanden Solor, Lombatta,len lang, en maar 1 of 1; myl breed.
Pontare, en Ombo (te weten van SolorAan de N. kant, naast aan Pontare legt

en
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en Pontare 15 of 16, van Lombatta 9,
en van Ombo maar 4 mylen) doet zich
het schoon eiland Timor zeer lustig op

Dit Eiland legt meestO.N. O. en W
Z. W. gestrekt. Het vertoont zich in
deze Kaart (en ook doorgaans in de an-
dere) maar e6 mylen, maar het is wel &ampc

mylen lang, gelyk wy, in ’t jaar 1686.
er langs zeilende, bevonden hebben.

De breedte is zeer ongelyk, zynde in
’t midden 17 of 18 (maar gaande allengs-
kens na ’t Z. W. , doch voor al na ’t Z.

O. af, en dan na ’t N. O. weer een wei-

nig verbreedende) in ’t N. O. by Sillevan
en Matavay 5, en in ’t Z. W. mede 4 of
5 mylen breed , doch in ’t N. O.,var

Sillevan al N. O. aangaande, wordde wal
allengskens breeder , konnende 8 of 9
mylen van gemelde plaats wel 10 of II
mylen haalen; doch van daar versmalt zy
weer zoodanig, dat de N. O. hoek maar
1of 2 mylen breed is

Om dit Eiland nu verder te beschryven,

zullen wy van de N. O hoek af begin-
nen , en eerst de N. kant langs gaan.

Een myl of 2 Bewesten dezen hoek is
een baaiken , daar men ankeren kan, al-

waar zich een plaats , Hon genaamt,
vertoont

Een myl Westelyker, daar de wal wat
na ’t N. W ontrent 9 mylen verre uit-

loopt, ontmoet men Marenti, en 2 my-
len N. Westelyker Labet, tusschen beide
welke plaatsen de wal wat inbuigt.

Pas voorby Labet schiet de zelve met

een klein rond hoekje na ’t N. W. (waar

voor een klein rifje zich i myl na ’t N
W uitstrekt) uit, maakende een klein

smal, doch lang baaiken. Hier legt het
koninkryk van Ade Mantoetoe , diens

koning de Portugeezen verdreven heb-
ben, en die ook in ’t jaar 1680. in Am-

boina en Banda geweest, Christen ge-
worden en Salomon Speelman (na de Heer
Commissaris Speelman) gedoopt is. Her
voornoemde baaiken is maar i myl breed :
maar wel 3 mylen lang. Vande W. hoek
van dit baaiken (daar zich weer een sma

rifje wel 3 mylen W. aan vertoont, en
daar men eerst Bato , 1; myl van Ade
Mantoetoe, heeft) buigt de wal wat in,
maakende een vlakke bogt van 3 of 4
mylen. Twee mylen van Bato na ’t W.

legt Mateto. Twee mylen N. Westely-
ker (daar de wal wat ’t N. draait) legt
Batemelo.

Daar na loopt de wal wat na ’t W. en
maakt by Turier (dat  mylen Westely-
ker legt) weer een klein vlak bogtie,
dat wat na ’t N. W., ontrent 2 mylen.
uitloopt, alwaar vlak voor de N. W.
hock (daar dit N. Oostelyk stukje lands

op zyn breedste is) het dorpken Toeto-
babe legt.

Hier van daan draait de wal 9 of 10
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mylen na ’t Z. Z. W. in , daar zich 2 of
3 mylen van de N. W. hoek (die pas 1
myl breed, en a mylen lang is) een baai-
ken, dat ontrent  mylen lang is , ver-
toont , van waar de wal al Z. Z. W. en
dan weer wat Westelyker uitloopt.
Ontrent ; mylen van deze baai, of 8
mylen van die N. W. hoek, legt Balaboa
weer aan een klein baaiken, alwaar zich
het land tusschen deze plaat en de Z. O.
wal wat Bezuiden Loemani zeer berg-
agtig vertoont.

Twee mylen ten Z. Z. W. van Balaboa
ontmoet men een klein rivierken, en pas
ten Z. Z. W. van ’t zelve legt Batoegoe¬
de , van waar nog 4 mylen Z. Z. W.
aangaande (daar zich de diepste inbuiging
der wal van den N. W. hoek af zoo van
die als mede van de Westkant vertoont )
ontmoet men Sillevan, pas Bewesten
t welke zich ; myl van de wal een zeer

klein rifje vertoont.

Van Sillevan loopt de wal weder 14 of
15mylen N. W. aan, en van deze plaats
mylen N. Westelyker ontmoet men
eerst een riviertje, en dan Atipopon
Van die rivier loopt : mylen W. aan een
smal rifje, voor ’t welke twee eilandekens

meest O. en W. : myl van een, en een
weinig verder van de wal leggen.

Vier mylen van Atipopon, N. W. aan,

legt Batoepoeteh, en 2 mylen verder,
by een kleine rivier, ziet men Assem
leggen ; van waar 4 of ; mylen Meena
een magtig koninkryk) by een rivier
legt pas Bewesten welke zich een N.
hoekje vertoont. Als men van daar na
t Z. O. ziet, doet zich eenig gebergte

Op

Hier van daan loopt de wal wel 10 of
12 mylen meest W. ten Z.

Twee mylen van Meena legt Liffetau.
Nog 4 mylen verder is een klein vlak
bogtje, waar na de wal weer wat N. W.
buigt, en dan vlak W. 3 mylen tot aan

een riviertje loopt, van waar de wal W
ten Z. tot by twee kleine eilandekens, pas
I myl buiten de wal gelegen , en elk
op een byzonder klein ritje leggende
loopt, van welke reven ’t Oostelykst we
t myl O. en W. lang, en ’t ander rond,
gelyk ook het Westelykst eilandeken
Poelo Bato genaamt en dat van Liffe-
tau ontrent 10 of ir mylen W. ten Z.
aan gelegen is.

Tusschen Liffetau en Poelo Bato is
dit Eiland wel op zyn breedste, en van
daar loopt de wal 14 of 15 mylen verre
allengskens na ’t W. Z. W. en na ’t Z.
W. zonder dat men van Poelo Bato

ontrent 9 mylen W. Z. W. aan iets ont-
moet , dan eerst eenig gebergte ontrent
het strand, en ook landwaard in 4 of s
mylen van Poelo Bato , welk gebergte
langs strand zich wel 7 of S mylen verre

ver-O
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pas Bcoosten welken , 1 myl buiten devertoont, en 1 of 2 mylen verder, of
wal, vier kleine eilandekens leggen,ontrent 10mylen van Poelo Bato vertoont
zynde de N. W. wal glad en gelyk,zich Latoe Boeton, van waar nog 4 of
zonder dat zich daar iets opdoet.5 mylen dit land met een smallen hoek,

Drie of vier mylen vlak Bezuiden Roti,die pas r myl breed, en wel 3 mylen
Z.en 3 mylen ten Z. W. van Timorslang is, na ’t Z. W. uitloopt, en een
datW. hock legt het eiland Semau ,zeer groote baai maakt, die wel 10 of 12
enmeest Z. en N. 5 en 6 mylen lang ,mylen in ’t rond is, zynde meest N. O.

O. en W. 4 ofs mylen breed , aan deen Z. W. gestrekt; zy is ontrent 6 my-
W. kant wat rond na ’t N. O. gebogen,len N. en Z. breed , en 6 mylen O. en
en aan de O. kant van 2 baajen voorzien,W. diep, hoewel zy na ’t Z. W. nog al
van welke de Zuidelykste de grootste enverder uitloopt, zynde voor aan in den
2of 3 mylen in zyn omtrek is, aan wel-mond wel ; mylen wyd. Pas Beoosten
kers spitze Z. O. hock zich pas buitendezen Z. W. hock I myl, vertoont zich
de wal een klein eilandje opdoet, gelykeen klein rond ritje van 1 myl digt by
men ’er vlak voor die baai, 3 of a mylende wal, die eerst 3 mylen N. O. op-
van de wal nog een zooop een klein rondschiet, daar zy een klein bogtje maakt,
rifje leggen zieten dan nog 3 mylen O. aanloopt, daar

Van Timors Z. W. hoek nu, des zelfs
men Seavian heeft, van waar , of 4 my-

Z. zyde langs, en 3 of a mylen O. ten Z.len na ’t Z. ombuigende, zich Amabien
aan gaande, ontmoet men zeer digt byopdoet.
de wal een klein eilandje , van waar deVan daar draait de wal 6 of y mylen na
wal nog 4 of s mylen O. aan met een’t W. ten Z., zonder dat men iets, dan
kleine bogt loopt, en dan na ’t O.N. O.in ’t midden aan de wal vast een rifje,
eerst ; mylen (daar men Amarassi leggen2of3 mylen in den omtrek, ontmoet,
ziet) en dan nog  mylen verder zoo alwaar na men by Coepang (dat ontrent 7
aandraait, van waar zy dan 2 of 3 mylenmylen van Amabien, en ; mylen van den
verre O- aan met een kleine bogt of twee,Z. W. legt) komt.
en dan weer met een kleine uitpuiling naDit is de hoofdplaats,daar wy een vesting
tZ. van ontrent 3 of a mylen verre tothebben, en daar het Opperhoofd, zynde
aan een klein baaiken loopt , welkergemeenelyk een Onderkoopman, hoewel
Westelyke vlakke hoek de witte hocker ook wel eens een Capitein lag, door-

genaamt word.gaans zyn verblyf met eenige bezetting
Van dezen vlakken hoek loopt de walheeft.

meest gelyk wel 10 mylen O. N. O. aan,Het legt aan een rivier, daar een zeer
zonder dat men daar iets , dan alleen 2goede ankerplaats, en 2 mylen Benoor-
mylen Beoosten den zelven Batapoetchden welke een klein eilandje met een ritje
en 5 of 6 myl landwaard in na ’t N. toein ’t N., ’er aan vast zynde, gelegen is.
een swaar gebergte ontmoet.Van Coepang loopt de wal nog 1 myl

Thien mylen van dien witten hoek, enW. aan, en dan buigt zy ontrent 2 my-
8 ten O. N. O. van Batapoeteh ziet menlen Z. aan in, en loopt dan weer W. ten
by een klein bogtje, daar de wal 1 myltieZ. 3 mylen uit, maakende daar als een
na ’t N. in buigt, Amenoeban, van waarvlakke bogt, van waarde wal weer : myl
de wal ontrent 26 mylen verre tot To-Z. aan, en dan, na ’t maaken van een klein
loeke toe meest O. N. O. weer aanloopt.bogtje, nog 2 mylen Z. W. aan tot aan

Vier mylen van Amenoeban ontmoethet einde van de Z. W. hoek loopt
men een riviertje, en i myl N. Oostely-Twee mylen Bewesten deze dikke hock

O.ker Batoemian, 4 of s mylen verderdes lands van Coepang, tot de Z. W. hoek
N. O. opLiemasse; en nog; of 4 mylenvan Timor, legt een eiland , Roti ge-
verder Fiale , daar de wal met een zeernaamt, dat meest N. O. en Z. W. 4 of
smal hoekje ; myl na ’t Z. O. uitschiet.smylen lang, en 3 of 4 mylen breedt O.

Van Fiale strekt zy weer doorgaans O.en W. gestrekt legt, aan welkers N. kant
N. O- aan, buigende hier en daar zeerzich een fraai vlax baaiken met een fraai

flaauw wat in.dik hoekje in ’t N. W., N. aan uitste-
Vier mylen van Fiale ( Benoordenkende, en in ’t N. O. opdoet, pas Be-

’t welke zich dat gebergt, ’t geen tusschenzuiden welke laatste men nog een klein
Assem legt, O. en W. gestrekt vertoontbaaiken, en I myl Z. Westelyker men
legt Voetere, 3 mylen verder O. N. O.nog een groote, met een klein eilandje
aan Soway,  mylen verder Caminasse,daar voor 1 myl van de wal, en nog 1
nog 4 mylen verder Boero (daar ’t landmyl Z. Westelyker weer zoo een klein
tegen over Sillevan pas ; of 6 mylen breedbaaiken, en dan het Z. hockje verneemt,
is) en nog 4 ofs mylen meerO. N. O.van ’t welke W. aan een smal rifje wel
op Matavay; pas ten N. O. van ’t welke2of 3 mylen verre W. aan loopt, daar
een riviertie is, waar na men 2 of 3 my-zich weer een klein baaiken opdoet ; waar

len verder eerst by Tieres ; en 3 mylenna men by de Z. W. hoek van Roti komt,
O
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Jagt, een Galjoot, en een Coracora na 1613O N. Oostelyker by Serin, en nog 2
Timor, om op de brandwagt te leggen,mylen verder by Toloeke komt, van waar
gezonden, die den rsten April van daar nade wal net g mylen verre vlak na ’t N.
Solor keerde met een verovert scheep-ten O., en dan nog f mylen vlak na ’t N.
ken der Portugeezen , waar in hy 250draait
bhaaren Sandelhout (doende yder hierTusschen Toloeke en Lamoenay (dat
200 katti) en 13 Portugeezen vont, enmylen N. ten O. van ’t zelve legts
onder de zelve een Capitein, nevens eenigeontmoet men niets, dan dat zich tusschen
Mistigen en Swarten, hebbende ontrentbeiden een gebergre vertoont , dat van

Timor nog een galjoot verbrand, uitdeze wal af N. W. en Z. O. gestrekt
het welk de Portugeezen zeer verstrooitlegt; en dat zich tot digt by Balaboa aan

na dat eiland gevlugt waren, op ’t welkde N. W. zyde vertoont.
zy van die op hen verbitterde ingezete-Van Loemani tot aan de N. O. hock
nen zeer vervolgt wierdenvan dit eiland ontmoet men niets meer.

De onzen , toen op Timor gekomendan alleen 2 mylen Bezuiden den zelven
zynde , hadden daar met verscheide ko-ontrent : myl buiten de wal na ’t O- toe,
ningen, die hen zeer vriendelyk bejegen-een klein eilandie van 1 myl in ’t rond;
den , gesproken, de welke toen doordenwaar mede wy dan dit geheel eiland rond
koning van Coepang, tot de onzen af-gewandelt, en het voornaamste daar van
gezonden , toegestaan hebben, dat zyvoor zoo verre die beschryving betreft
daar, gelyk kort daar na geschied is, eengezegt hebben.
vesting zouden bouwen, belovende ookOp dit Solor en Timor nu zyn de Por-
Christen te zullen worden, gelyk zy be-tugeezen al van ouds zeer lang voor ons
voorens aan de Portugeezen toegezegtgelyk zy nu nog die cilandengeweest,
hadden , ’t welk de onzen uit een ver-het grootste deel van dien beof altoos

overde brief , van den Pater Vicaris aanop ’t eerste voornamentlyk opzitten ,

den koning van Portugal geblekenLefauw, en Larentoeke ; doch op Timoi
was.geheel eiland over zich onthou-byna dat

dende , alzoo wy maar een zeer kleine Te dier tyd hebben de onzen, met solor ;
hunne zaaken op Solor ondertusschen Vestingstreek lands in 't Z. W. ontrent Coepang
voortvaarende , uit vreeze van door de in ’t jaardaar van onder ons hebben.
Portugeezen van Timor in hun voorne- 1613.In jaar 1612. den pden November be-

door ons
men belet te worden, en de schepenyerovert.floot de Opperlandvoogt van Indien, om
Patani en Zeeland by zich gekregen heb-de Heer Apollonius Schot met het schip
bende , ’t Kasteel nogmaals, met bedrei-Terveer eerst na Boeton te zenden, om

ging van anders niets te spaaren, opge-met dien koning een vast verbond te
eischt, waar op de Portugeezen het zelvemaaken, gelyk hy den 17den en 184en De
den zosten April zonder slag of stoot aancember gedaan, en Gregorius Corneliszoon

de Heer Schot overgegeven hebben.daar als Koopman en Hoofd gelegt heeft.
Hy vont veel koopmanschappen, enDen 9den Januari 1613. vertrok hy met

eenige voorraad van oorlog, in het zel-het voornoemde schip, en ’t jagt de halve
ve, van welk eerste zy de helft, en allesMaan, en nog een Ternataansche Cora

van het laatste aan de onzen overgaven,cora, van daar na Solor, daar hy zich

vlak voor ’t Portugees kasteel op den 174e. waar onder  vaten kruit, I yzer stuk,
I metaale wydmonder, en 8 groote me-dito vertoonde, en ’t zelve beschoot, daar
taale Falconetten met eenige bassen. Dedoor cen batery, die zy 'er hadden, be
voornaamste man , hier by de onze ver-dervende, gelyk hy op dien zelven dag
looren , was Abrabam Claaszoon, schippernog een deel van het vlek in branc
op ’t schip Zeelandstak.

De Heer Schot had dit accoord zeer sterkDen 19den ging hy met 70 mannen aar
doorgezet , en maar aangenomen , omde O. zyde te land , om die vesting var
dat hy hoorde, dat het ontzet van Timoragteren te beschouwen, en den vyand
naby was, het welk hy niet zou hebbendaar, zoo veel het mogelyk was, te be
konnen beletten, daar te landen, en innaauwen, en de huizen in brand te stee

ken, waar mede hy den 21den vervolgde, t Fort by hen te komen.
Uit deze vesting trokken wel 12o0nemende nog een galjoot

zielen, waar onder 250 Swarten en Misti-Ondertusschen gaven de Portugeezen na

cen, ontrent 30 Portugeezen, en 7 Do-Timor van deze komst der Nederlander-
minikaner Monniken; die meest na Ma-kennis, verzoekende, dat men hen ten

eersten ontzetten wilde , dat de onzen lakka, 2 of 3 uitgezondert, die nevens
zoo veel mogelyk was, zogten te belet alle de Swarten by de onzen bleven, ver-
ten ; landende nu en dan op ’t land var trokken zyn.
Solor, en den vyand daar alle bedenke- Eer de onzen deze vesting veroverden
lyke afbreuk doende. hebben zy 'er Soo kanonschooten op ge-

Hy had ook Willem Jacobszoon met het daan. Het legt op een hoogte, is zeer
sterk,C-
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sterk, en wel gelegen, hegt en wel van volkeren nog wegsleepten , van hier na 1627.
metzelsteenen opgebouwt. Men ziet aan China en Choromandel vervoerden.
weerzyden twee diepe valeyen, van welke Ook kon deze handel van ’t Sandel-
de Oostelykste zeer diep en steil is, waar hout ons by de Chineezen byzonder wel
in zich de Portugeezen en Inlanders agter dienen, om hen wat gemakkelyker, in
een gemetzelde muur nog lang verdedigt t toestaan van den handel op China, te
hebben. maaken.

Hier ontrent hadden de Portugeezen Buiten den koning van Meena quam
verscheide dorpen , die onder hen ston de koning van Assem de onzen als een der
den, en reets Christen waren; te weten voornaamste op dit eiland voor, die mede
Tsjerebate , dat 40 huisgezinnen, Pa- beloofde, al ’t Sandelhout, op zyn land
mancaye, dat 'er ontrent 8o, en Loewo- vallende, aan de onzen te zullen leveren.

laing, ’t geen ’er 30 had , hoedanig op Na dat de Heer Schot nu met deze

een eiland daar ontrent, Carmang, daar vorsten, als ook met eenige Moorsche
byna 1000, Loewococol, daar 'er koningen op Solor (hoewel hier weinig300,

Loewonamang 300 , Loewoongin 100. voordeel te doen was ) een vast verbond
Mimba, ontrent 3oo, op ’t eiland in de gemaakt had, liet hy jn Gysbertszoon de

Sika 2oo, en in Larentoeke ontrent 100 Vrye met Kryn Jacobszoon van Raamburg
huisgezinnen onder hunne gehoorzaam- om den handel daar zamen waar te ne-

men, van welke de eerste meest de zaa-heid waren , die alle zeer wel van pyl
en boog , van schilden , swaarden en ken op Timor, en de ander die op Solor

gade slaan zoude.roers voorzien, en in staat waren , om
zich nog vry lang tegen de onzen te kon¬ Ook liet hy op Timor Capitein van
nen verweeren. de Velde als hoofd van ’t krygsvolk , tot

Ook waren tot de onzen op Solor nog der tyd de Opperlandvoogt een ander hier
zenden zoude.deze Moorsche dorpen, te weten, La-

makere, Lamale, Toelon, Adenare, en Hy bevont ook, dat hier allerlei Cho-
Pratololi (onder welke ook veel Heiden- romandelsche waaren , en Chineesche
sche boeren stonden) en meer andere krameryen, van kraalen, enz. zeer ge-
plaatzen van Serbite, onder Solor staan- trokken waren , hoewel ’er niets beter
de, overgekomen. en meer gewild was dan fyn goud, waar

Daar by hadden zich die van Aude en mede men hier allerbest te regt komen kan.
Sallelauvo , die zeiden eigentlyk onder In ’t jaar 1616. vonden de onzen in Juli
daanen van den koning van Ternate te goed de Vesting, die wy op Solor en
zyn, mede voor ons verklaart. Fimor hadden, te verlaaten, en hadden

Terwyl de onzen nu hier waren, hoor- er de schepen den Arend en de Starre na
den zy van den koning van Amenoeban toe gezonden , om een nieuw verbond
op Timor, dat daar zeer veel Sandelhout met de koningen daar te maaken.
viel, dat in China een zeer grooten han- In ’t jaar 1619. zont de Heer Coen van
del gaf- voor Jakatra ’t schip de Jager uit zyn

Dit alles nu hier afgehaspelt hebbende, vloot na Solor, om na voorraad van ryst
vertrok de Heer Schot den z6sten Mey met te zien , zoo dat wy 'er toen nog op
’t schip Patani, en ’t jagt de halve Maan, handelden.

benevens het Galjoot, na Timor, om Na dezen hebben wy ons van tyd tot
met de koningen, die aan de binnenkant tyd hier wel vaster gemaakt, en onzever-
van dit eiland zich onthouden, een ver- dere Opperhoofden op Timor gehad;
bond te maaken , nemende eenige waa- doch vinde de naamen der zelve, voor al
ren, die daar getrokken wierden, en den van de eerste tyden , zoo net niet, als
koopman Jan Gybertszoon de Vrye met ’t wel behoorde, aangeteekent.
zich, om daar den handel voor ons waar De eerste, die my voorkomt, is ge-
te nemen. weest Gonsalvo d'Ornay, de vader van

Hy quam voor dat eiland den 4den Juni, eenen Antoni d’Ornay
en versogt met den koning van Meena, Deze, naderhand Johan d'Ornay genaamt
een der magtigsten op Timor, te spre- (hoewel hy bevoorens een anderen naam
ken, die aanstonts by hem quam, en zeer voerde ) was onze Bevelhebber in ’t jaar
minnelyk aan ons toestont daar te hande- 1627. op ’t eiland Solor, van welken zekere
len, en een Vesting op hun land te bou- Jan Brouwer (zoo my uit eenige Batavische
wen , belovende dat met zyn volk te Kerkpapieren gebleken is) berigt aan de
helpen maaken, en ’t jagt de halve Maan onzen gaf, dat 2 of ; Hollanders beslo-
met Sandelhout , de voornaamste waare ten hadden hem in verzekering te nemen,
dezes lands, af te laaden. alzoo zy verstaan hadden , dat hy van

Het valt ontrent Meena, en Coepang, voornemen was, om die Vesting aan de
zoo overvloedig , dat de Portugeezen Portugeezen over te leveren; door welle
jaarlyks van ’t zelve overde 10oo bhaaren, berigt deze Brouwer ook in groot levens-
behalven ’t geen de Chineezen, en andere gevaar geraakt was.

d'’Ornay

Wonder-
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d’Ornay

in ’t jaar

1627.
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d’Ornay, daar op niet lang sammelen-

de , was ten eersten na de Portugeezen
overgeloopen, en van de zelve, voorna-
melyk om dat hy Roomsch Catholyk
viert, zoo gunstig ontfangen, dat zy kort

daar na zyn zoon, Antonio d’Ornay, Be-
velhebber van Larentoeke, en over alles,
dat de Portugeezen op Timor bezaten,
maakten.

In ’t jaar 1646. besloten haar Edelheden
den 3den Januari ’t fort Henricus, en die
inwoonders, onder hunne bescherming te
nemen, dat zy bevoorens, en ook toen
eenigen tyd schynen nagelaaten te hebben,
alzoo zy in ’t jaar 1650. den 26sten April
schreven , dat zy den handel op Solor.
bevoorens gestaakt, om goede redenen
nu hervat, en ’t fort Henricus weer in

bezit genomen hadden, om ’t voornemer
der Portugeezen te stutten.

Na die tyd komt my in’t jaar 1648
de Heer Majoor Willem van der Beek als
Hooft op Timor voor, die met een ko-
ningin van Solor trouwde, dat de Heeren
der Hooge Regeering niet zeer wel be¬
viel, die het nog al eenigen tyd daar na
geweest is, en in ’t jaar 1655. door den
Majoor Jacob Verheyden, als Hooft van
Timor en Solor, vervangen wiert, doch
die het niet lang gebleven is, aangezien
hy in dat zelve jaar in de belegering van
Amakone, op het eiland Chimaar tot af-

breuk der Portugeezen by hem onderno-
men, zeer schendig van de zynen verlaa-
ten , en van dezen Antonio d’Ornay met
een slagswaard ter nedergekapt is.

In ’t jaar 1656 ging de Heer Arnold de
Vlaming von Outshoorn, na dat hy de
zaaken in Amboina en in de Moluccos

volkomen herstelt had , met een magt
van over de Soo blanke koppen hier na
toc. Hy was van den Capitcin Radja,
benevens in de 6o koppen , die onder

nem stonden, en van Capitein Jonker
toen nog maar Vaandrig , verzelt, en
quam den 1sten Januari voor het kasteel
Henricus ten anker, vindende daar alles

in een redelyke toestant.
Het eerste ongeval, dat dezen Heer hier

ontmoete, was , dat het praauken, waar

in de Onderzecvoogt Roos was, zoo als
hy van boord na Timor vertrok, digt by
onze vesting Concordia, omssoeg, alwaar
hy met nog 4 anderen den zesten Februari

verdronk , waar by de E. Maatschappy
cen wakker dienaar verloor.

De Heer de llaming vyf dagen op So-
lor, om daar alles te bezorgen, geweest
zynde, stak naTimor over, en voetcerde

den 17den der volgende maand na het vlek
Amarassi , daar des vyands hoofdplaats
was, hebbende zyn volk voor een week
van het noodige voorzien.

tot op 4 mylen nabyHy quam ,
’t voornoemde vlek, daar hem een swaare
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slagregen zeer schielyk overviel,waar 1646
door hy genoodzaakt was na de voorige
haltcplaats te rug te keeren , alzoo deze

regen zoo ligt niet scheen op te zullen
houden, en hy geen de minste gelegenheid

vond, om op dit kaal en bultig gebergte
te konnen schuilen. De Swarten , die
hy by zich had, hem ziende te rug kee-
ren, en zich inbeeldende, dat hy door
den vyand op de vlugt gedreven wiert,
wierpen alles , wat zy by zich hadden,
uit een verkeerde vreeze tegen de grond,

en namen (gelyk zy in zulken geval ge-
voon zyn) als bloode guilen de vlugt.

Dit was oorzaak , dat deze togt toen

niet voortging, en tot een nader tyd uit-
gestelt wiert, alzoo hy onerent alles hier
vremt, en onkundig was.

Na ryp overleg hervatte hy den zysten
dito die togt, en ging het gebergte na
Amassi te voet op, komende, na 3 da-
gen voeteerens ontrent de legerplaats der
Portugeezen, die onder den voornoemden
Autonio d’Ornay hun best deden , om de

onzen den verderen togt door allerlei be¬
letzelen af te snyden.

De Heer de Vlaming, dit ziende, zond

er den Capitein-Lieutenant Keler met 6
vaandels op uit, om des vyands doen en
laaten wel af te kyken, en hen allen af-

breuk te doen, ’t geen hy met al zyn ver-
mogen naquam, hoewel met weintg voor-
deel , alzoo de vyand wel op zyn hoede
was ; maar een weinig daar na liep hier
alles tegen , alzoo 4 vaandels, op een
averegts gerugt agt geslagen hebbende,
zich na een verkeerde plaats begaven, om
’t gemeen gebrek, dat zy zich daar inge-
beeld hadden, te helpen herstellen

Hier door overdrongen zy malkanderen
zoodanig, dat den Superintendent last tot
den aftogt geven moest, zoo by ze niet
ille wilde zien in de kaars vliegen , en
elendig sneuvelen.

Hy kreeg daar 8 dooden en 48 gequet-
sten, onder welke de Vaandrigs Klebold
en Hans Jurriaan Weber waren; hoewel
de vyand ’er ook al eenige verlooren had.

By ongeluk wiert hierook in ’t midden
van de nacht de Lieutenant Davi de
Coning door een van ons volk dood ge-
schoten, waar aan wy een wakker soldaat
quyt raakten.

Men had den Heer de Vlaming, gelyk
hy nu aan ’t gansch beslag zag, de zaa
ken hier geheel verkeert opgegeven,
zoo dat hy geen maanden, maar jaaren,
van nooden gehad zou hebben, om alle

de posten in te nemen, en, als hy die al
verovert had , dan was het sop nog de
kool niet waardig, aangezien alle de voor-
deelen van Timor en Solor die onkoften
niet zouden hebben konnen goedmaaken.

Het verschilde hier ook niet veel, of
deCapitein-Lieutenant Keller zou ’t leven

AecM3
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door een van ons eigen volk verlooren
hebben, zoo men dat in tyds niet belet
had

Eindelyk berstten de vyanden, ziende
dat ons volk hun geveer niet al te we
gebruiken kon, zeer onverwagt op
de onzen los, en ontnamen zeer veclen
hunne wapenen, ja zy rukten den Vaan-
drig Gerard Gerardszoon met geweld, met
vaandel met al, uit zynen troep, en ont-

namen een trommelslager op de zelve
wyze zynen trommel, dat in 't eerst een
groote verslagenheid onder ons volk gaf,
hoewel zy zich naderhand wat herstel-
den. Zy kregen toen egter 37 dooden,
en 54 gequetsten , ’t geen den Veldheer
besluiten dede van alle verdere onderne
mingen op Timor af te zien, en geer
volk hier meer , om de voornoemde re-
denen, te wagen.

Men had ook zeer veel van den over

vloed van leeftogt hier geschreeuwt, en
ondertusschen niets ter wereld gevonden

Niet minder had men hoog van de

magt van den Sonnebayer seen vorst land
waard in, die men voorgaf dat wel 19oo0
gewapende mannen te veld brengen kon
opgegeven, en den Heer de Vlaming ook
van zyne hulpe verzekert; doch hy heeft

nog dezen vorst, nog een eenigen man

van hem , vernomen.
Derhalven is hy , na dat hy hier in

’t geheel 170blanke koppen verlooren, en
zeer dapperen tegenstant van dezen Antonie

d'Ornay geleden had, onverrigter zaaken
van Timor na Solor weder overgesto-
ken, en met zyn volk den 8sten Juli voor

’t fort Henricus ten anker gekomen; het
dat het zeerwelk hy zoo slegt vont,

noodig ten eerste diende herstelt te wor-
den, hoewel hy beter oordeelde dat men
’t zelve slegten, en een ander Vesting op
t eiland Roti maaken zoude; alzoo men
van dat eiland mede zeer wel een waakent

oog op het doen en laaten der Portugee
zen houden kon. Zelf wilde hy de vestine
Concordia op Coepang geheel ingetrok
ken hebben , dat egter geen voortgang
gehad heeft , alzoo , na zyn komst op
Batavia, alles ’er na geschikt is, om de
vesting Concordia merkelyk te verbete-
ren , met voornemen om dat voor ons

Hoofdcomptoir alhier, gelyk het zedert
geweest is, te houden.

Hy zogt wel met den Portugees daar
in onderhandeling wegens het Sandel¬
hout, op Solor vallende, te treden, en

hem te bewegen, om dat jaarlyks tegen
kleederen en geld aan de E. Maatschappy
te leveren ; doch al zyne aangewende
moeite was vergeefs

Hy liet derhalven op Solor II Inlandze
vaartuigen met 436 man, met last aan
't Opperhoofd die, zoo ras het Moesson
dat toeliet, na Amboina te zenden.

VINGE VAN

Daar na vertrok hy over Bima na Ba- 1677.
tavia, en dede aan haar Edelheden ver-
slag van ’t gene hy op Timor en Solor
verrigt, en hoe verkeert hy alles daar,
in opzigt van ’t berigt dat hem ’er afge-
geven was, bevonden had.

Hoe de koningin van Solor in ’t jaar
1660. by de Heeren van Dam en Truyt-
mans aan boord quam , konnen wy by
Wouter Schouten pag. 80. zien

Wie ’er in die tyd Opperhoofd was, Verdere
Opper¬wete ile niet; maar in ’t jaar 1665. is 'en
hoofden ,

C1de Heer Antoni Hurdt als Koopman
die hier

Hoofd na toegezonden, die 'er tot 't be
gelegen

gin van ’t jaar 1667. ontrent welke tyd hebben.

er ook den Capitein-Lieutenant Jacol
Pieterszoon de Carper als Hoofd gelegen
heeft.

Wie ’er in de tusschentyd tot ’t jaar
1677. lag, is my ook onbekent ; doch

in of ontrent dat jaar is 'er de Heer Johan
van Heden, behuwt vader van de Heer
Abraham van Riebeck, en stiefvader van
zyn Ed: Beminde, Mevrouw Maria Eli-

sabet van Bodegem, geplaatst.
Hoe lang ’er deze Heer lag, blykt my

nergens; maar in ’t jaar 1680. en eenige
volgende jaaren, is de Heer Jacob Wyker-
stoot hier Hoofd geweest.

Lange jaaren daar na heeft er eenen
van der End of van der Ende als Hoofc

gelegen, die in ’t jaar 1703. of 1704. door
de Heer Capitein N. Focanus vervangen,
en die ’er tot ’t jaar 1705. gebleven is.

In zyn plaats quain toen de Onderkoop-
man Joannes van Alfen, die daar Hoofd

tot ’t jaar 1706. bleef.
In zyn tyd is de Heer Gerard Huychol-

bosch, Opperkoopman, hier als Commis¬
saris geweest, die er in Maart 1705. na
toe ging, en in Augustus van daan

quam.

In ’t jaar 1706. is 'er Capitein Ditlof
Blad gelegt, die ’er tot ’t jaar 1712. als
Opperhoofd geweest heeft.

Hy wiert toen door den Onderkoop-
man Reynier Leers vervangen, die 'er tot
’t jaar 1714. lag

In zyn plaats is in dat zelve jaar de
Koopman laac Marmer in Januari of Fe-
bruari aangestelt, en daar tot ’t 1715
gebleven.

In zyn plaats quam hier dit zelve jaar
de Koopman Willem van Putien, die in
’t jaar 1716. eenen Constantyn Lispensier
tot zyn tweeden krceg; hoewel die hem
niet verving; alzoo in ’t jaar 1717. Barent
van der Swaan in zyn plaats gevordert is,
die zich in ’t jaar 1718. of 1719. met een
pistool dood schoot, zonder dat ik wete,
wat hem daar toe bewogen heeft.

Wie hem verving is my onbekent;
maar zedert ’t jaar 1721. heeft hier de

Onderkoopman Henrik Engelbert gelegen,
die ’er het volgende jaar nog lag.

Dit
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Van

Gods

dienst

hier.

den

al

SOLOR EN

Dit is het alles, dat wy, in opzigt van
’t Wereldlyke, van Solor en Timor weten
te zeggen; alzoo dit land in zyn bin-
nenste ons nog zeer weinig bekent is,
dan dat wy uiterlyk hebben konnen zien,

dat het zeer bosch- en bergagtig, en
meest over al langs des zelfs stranden be-

woont, en zeer volkryk is.

Van de Zaaken des GODS DIENST
alhier.

Wat nu de zaaken van den Godsdienst

hier betreft, uit ons voorig verhaal is
reets gebleken , dat men op Solor ver-

scheiden Mohhammedaanen , voor al in
de dorpen Lamakene, Lamoele, Toelon.
Adenare en Pratololi, en mogelyk elders,
en ook op Timor zeer waarschynelyk,
had, behalven dat 'er veel Heidenen, en
hier en daar ook door de Portugeezen

reets cenige Christenen gemaakt waren;
die, zedert de komst der Nederlanders,

nog al merkelyk toegenomen zyn , zoo
dat men het van dat gewigt geagt heeft
om hier niet alleen een Krankbezoeker

en een Inlandze Schoolmeester te leggen;
maar ook om de 3 of a jaaren, of langer,
na dat de Doopelingen zulks eer of laater
vercischten , een Predikant herwaarts te
zenden , om er de H. Sacramenten te
bedienen.

In ’t jaar 1670. vertrok D. Cornelius
Keyserskind na Timor, om ’er vast te leg-

gen, die er in ’t laatst van dat jaar quam
te sterven.

In ’t jaar 1673. ging derwaarts D. Dio-
zysius en ’t volgende jaar D. Jacobu;
Rhynsdyk , om die Kerk te bezoeken.
Na dezen tyd is D. Alezander Carpius 'er
in ’t jaar 1687. den zysten Januari gezon-
den, om ’er vast te leggen; doch ’t jaar
daar aan overleden, en na zyn tyd heeft
'er noit Predikant meer vast gelegen;
maar deze Kerk is alleen door een bly-

vende Krankbezoeker waargenomen.
Men zond ’er ten dien einde in ’t jaar

1689. den Krankbezoeker Jan Dirkszoon

na toe; doch hy liep in ’t jaar 1691. tot

de Portugeezen na Larentoeke over , en

omhelsde , als een afvallige , hunnen
Godsdienst.

In ’t jaar 1691. wiert den 31sten Decem-
ber besloten om ’er den Krankbezoeker
Gysbert Treffiers na toe te zenden; die ’er

tot ’t jaar 1702. gelegen heeft, toen ver-
lost, en in ’t jaar 1703. of 1704. in 't be¬
gin door den Krankbezoeker Urbanus

Mestdag vervangen is.
In de tyd van Treffiers zyn ’er nu en

dan Predikanten na Timor , om deze

Kerk te bezoeken, geweest.

TIMOR. 1L7.

Dus quam ’er in’t jaar 1694. D. Au- 1695.
gustinus Thornton , die in November van
daar op Batavia wederkeerde

Zyn Eerw. vond ’er toen Paulus Coe-
pang, en dezen Treffiers, beide in 't Maleyts
redelyk ervaaren, en als Krankbezoekers
hier den Dienst waarnemende.

In ’t jaar 1695. quam ’er D. Ludlovicus
de Mey, die ze nog beide hier, en ook
27 Ledemaaten vond , doch 1699. was

er een Lidmaat meer, en toen lag 'er
Treffiers maar alleen , die zich byzonder
in ’t Maleits beyverde.

In ’t jaar 1701. was hier een school van

22 kinderen opgeregt; doch daar waren
maar 27 Ledemaaten.

In ’t jaar 1702. quam D. Gajus Andre
om die Kerk te bezoeken, en vont toen

1hier 33 Ledematen, onder opzigt van
Ouderling, 1 Diaken, en den Krank-
bezoeker Treffiers ; en daar waren nog

wel 12 of 14ongedoopte kinderen, en 8
bejaarden , die zich tot het doen van
hunne Belydenis bequaam maakten ; en

6Heidensche kinderen die school gingen.
In ’t jaar 1704. ging D. Joannes Stam¬

pioen om deze Kerk te bezoeken, die 'er
34 Ledemaaten vont.

In ’t jaar 1716. bezogt D. Godefridus
t Hoen Hoogendorp deze Kerk, en bragt
er toen een van myne Leerlingen, Amos
Pieterszoon Thenoe als Inlands Leermeester
na toe, die er nog als Krankbezoeker
legt, komende, dat wat zeldzaam voor
een Inlander is, de Duitsche taal zeer wel
spreken, en ’t Maleits met een fraaje Ara-

bische letter ongemeen net schryven,
hoewel ’t my wel heugt, dat hy het nog
zeer slegt schreef. Hy quam in plaats
van den voornoemden Paulus van Coepang

De Heer Hoogendorp had daar eenige
Ouderlingen en Diakenen met de Kerken-
raad gekoren , doch ’t Opperhoofd had
deze verkiezing afgekeurt, en op zyn
eigen gezag anderen aangestelt; dat haar
Edelheden, daar van berigt door den in

September op Batavia lam gekomenen D.

Hoogendorp, zeer vreemt voorquam, en
die naderhand daar ordre in stelden, ten
einde zulks niet meer geschieden zoude.

Na den Krankbezoeker Mestdag lag
hier Jacob de Cuyser, die in ’t jaar 1717.
overleden, en in Januari door Herman
Thenkins vervangen ; maar die zeer kort
na zyn komst (gelyk my den 23sten Mey
des zelven jaars berigt wiert) geftorven,

en ’t jaar daar aan door Leendert van Dyk
vervangen is ; waar mede wy ook een
einde van het Kerkelyke van Timor en
Solor maaken ; zullende nu tot de Be-

schryving van Macassar overgaan.

BE-
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TWEEDE BOEK,

EERSTE HOOFDSTUK.

yEscbryving van Macassar, of van ’t eiland Celebes. Des zelfs groote. I Westerdeel
D des zelfs beschreven. Toeratte. Droogte den Bril. Des Schryvers gevaar bier in
’tjaar 1707. Tanaë, enTanahkeke. Gelisson. Panakoke. Samboepo. Oedjong
Pandang, of ’t Kasteel Rotterdam. Tello. Maros. Tanetta. Badjoekike. Mandar.
De Bogt van Boni. Loeboe. Soping. 't Meir Tempe. Tsjinrana. Boni. Tanjoli.
Boelocomba. Saleyer. De Boegerones. Bonteyn. Wawoni. Pangasane. Cam-
bayna in 't verschiet. Boeton. DeToecan-besi s. Calauro. DeTygers-eilanden.

En verscheide andere Eilanden. Welke Ryken tot Macassar, en welke tot Ternate behoo-
ren. De Koning van Macassar wel eer Oppervorst word in ’t jaar 1669. door ons over-
wonen. Eenige algemeene zaaken. Eere, die men de Koningen van Boni en Goa, by hunne
verschyning aan ’t Kasteel, aandoet. Gewoonte by t sterven van een dezer Koningen, en
wie den overleden Vorst bier vervangt. Macassar beschreven. En in ’t byzonder die Stadt.
De Vestinc Oedjong Pandang, of Rotterdam. En in Prent verbeeld. Inwoonders.
De Macassaaren beschreven. Hunne Vrouwen. De Boegis, enz. Ons Comptoir hier
Wat de Landvoogt hier te bezorgen heeft. S-hoone Ryst. Waaren hier getrokken, o
ook hier vallende. De lasten en winsten van de jaaren 1708. en 1709. Droogte ontrent
Macassar. De stadt Goa. En die Koning, in opzigt van zyn magt beschreven. Sam-
boepo. Tello. Boni. Bontualac. De Boegize volkeren. Tsjinrana. ’s Konings
bhuizen daar. Hoe die Koning de Gevolmagtigden der E: Maatschappy daar onthaalt.
De verdere Koningen. Bima, enz. en onze Logie daar. Verdere byzonderheden van
t eiland Sumbawa.

ten deele Bezuiden den Evenaar. HetM een net berigt van deze onzeC
Beecter. kleinste, of het Noorder-einde, legt opFLandvoogdy in 't Oosten, onder
vns van C de Eilanden van Indien, te ge- graad en 30 min. Benoorden , en het
Macusiar,

jrootste, of ’t Zuider- einde legt, op sven, zal het, volgens ons gewoonelyk
graaden en 30 min., zoo dat het 7 graa-bestek, voor af noodig zyn het Land zelfs
den Z. en N. (gelyk het zich ook meesten daar na de zaaken, daar in voorgeval-
vertoont ) uitgestrekt legt, terwyl hetlen, te beschryven.

en W., of in de breedte, 3 graadenHet eiland Celebes ( waar op Macassar
beslaat; doch de smaller strook lands vanlegt) is, zooverre dat by ons bekent is
se kust van Manado, tegen over Ternate,in de Kaart der Moluccos, waar aan wy
strekt zich ontrent 30 mylen verre N. Oons gedragen, reets vertoont.
uit, van ’t uiterste van welke hoelr, O.of van Macassar legt op een groot eiland, Ce-

’t eilanc lan, men het groot eiland Gilolo, oflebes genaamt , ’t geen in ’t Oosten de
CAc4e Halamahera ontdektMoluccos, en Amboina, in 't Zuiden de

Het word gehouden 300 mylen in Des zelseilanden van Sumbawa, Flores, Ombo,
t rond te beslaan ; hoewel het nog wel grooteTeralta, ontrent ’t eiland Timor, en in

iets minder in zich zelven is; maar die’t Welten het groot eiland Borneo ’t al-
maar 6 graaden voor de lengte, en 3 voorlernaast leggen heeft.
de breedte stellen, maaken het veel teHet is een van die drie eilanden , die
kleinPtolomeus onder de Sinda, of Menschen-

Om nu dit deel van Celebes, zoo net,ceters eilanden, stelt

en zoo kort, als ’t ons mogelyk is, te be-Het legt ten decle Benoorden, en
schryven.
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Toeratte

Droogte
den Bril

MACA
schryven, zullen wy voor af zeggen, dat
zich hier twee streken lands , met een
groote baai of inham ’er tusschen beiden
zoodanig vertoonen , dat men de eent
streek in ’t O., en de andere in ’t W
leggen ziet, terwyl men in ’t midden de

groote bogt van Boni heeft.
Wy zullen ons niet verder hier over

vooreerst uitlaaten, en maar een begin
met de beschryvinge van het Westerdee

maaken, aanvangende met de stadt of vlek
Toeratte, in het Z. W. op dien hoek

ontrent een binnenbaai van 1 myl of z in

zyn omtrek zoodanig gelegen, dat men
ontrent : myl van de wal een klein eilandic
zonder naam ziet. Ook schiet die baai
met de N W hoek wel een myl diet
na ’t N. W. toe, gelyk men ook buiten
dien hoek een klein rifje verneemt

Dit Toeratte is al een magtig konink-
ryk , welkers koning in staat is om een
fraai leger te veld te brengen, gelyk hi
ook al mede onder de vermogenden de-
zes eilands gerekent word.

Zeven of agt mylen ten Z. W van
Toeratte legt die bekende en gevaarlyke
droogte den Bril , zynde een rif van
ontrent 2 mylen in ’t rond, meest N. W
en Z. O. gestrekt leggende, en waar or
de E Maatschappy ook veel schepen ver-

gelooren heeft , daar men egter zeei
makkelyk tydig tegen zorgen kan, als
men , ontrent Toeratte, of ’t eilandie
Tanahkeke komende , zich ten eersten

digt onderde wal, daar men ankergronc
heeft, begeeft, en liever zoo lang ten
anker blyft leggen, tot dat men een goede

wind treft, alzoo men anders gemakke
lyk zyn schip in zeer korten tyd verliezen
kan , om dat , zoo ras men buiten de
ankergrond geraakt is, de stroom zulk
een schip meester word, en zoo snel na
die droogte trckt, dat 'er onmogelyk mef
een boegzeerschuit tegen aan te roejen
en niet dan een elendige schipbreuk te
wagten is, ten ware men ’t geluk had
om ondertusschen een goede wind , die
'er ’t zelve afbrengen kan, te krygen.

Ik kan met ondervinding daar var
spreken, alzoo ik in’t jaar 1707. van Ba¬
ta via na Amboina zeilende, en Tanah
keke in ’t gezigt gekomen zynde , den
opperstierman N. Surendonk tegen onzen
schipper Coert Gerritszoon hoorde zeggen
Schipper, wy moeten bier digter na de wa
van Celebes loopen, en goede zorg dragen dat
wy ankergrond krygen, of anders zullen wy
op den Bril raaken vermits de stroom daar
zeer sierk is, en de wind in zee hoe langer
hoe meer verslappen zal, daar wy zeker en
gerust met de landwind het langs de wai
gaande houden, of anders zoo lang ten ankel
konnen blyzen leggen, tot dat wy een goedt
en sterke zeewind krygen. Dit konnen wy
zei de stierman , zeer gemakkelyk doen,

III. Deel.
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als wy deze nacht maar wat Noordelyker
slevenen; in welk zeggen de stierman,
die hier zeer bevaaren was, en met veel
grond sprak, volkomen gelyk had;
doch de schipper, die hier noit geweest,
en een botte dwarsdryver was , wilde
zich met zyn onverzettelyk hoofd na een
Journaal, of Dagregister, dat hy van
zeker vriend gekregen had , gedragen,
en dierhalven nog meer om de Z. loopen,
dan wy nu reets zeilden, waar op de op-
perstierman (alzoo de twee onderstier-
lieden hier ook noit geweest waren, en
den schipper dierhalven niet dorsten te-
genspreken) tegen hem zeide, dan zul
len wy morgen ogtent op den Bril zit-
ten

De onverzettelyke schipper kreunde
zich hier niet eens aan, schoon de op-
perstierman zeide , dat wy 'er zelfs met
deze cours, zoo als wy nu zeilden, nog
zeer ligt konden op raaken. Schipper
Coert gaf egter in de eerste wagt ’s avonds
aan de onderstierlieden , die deze en de
hondewagt moesten waarnemen , klaare
last, dat zy nog Zuidelyker , dan wy nu
zeilden , en Z. O., of een streek daar
ontrent, zouden zeilen, dat dan niet mis-
zen kon van op den Bril te vervallen ;
doch de opperstierman belastte hen, in
myne tegenwoordigheid, nog Noordely-
ker dan wy nu deden, of wel Oostely-
ker te zeilen, ’t geen zy ook deden; en
egter zagen wy ’s morgens met ’t aanbre-
ken van den dag deze gevaarlyke droogte
niet heel verre voor uit leggen, en ver-
namen (dat ons meest ontzettede) dat
de wind hoe langer hoe meer ging leg-
gen , en dat de stroom ons vogelsvlugt
er na toe zette, waar door wy geen an-
dere gedagten hadden, dan dat wy bin-
nen een klein half uur 'er boven op zouden
zitten, en tot spaanderen geraaken.

De opperstierman riep daar op den
schipper, die, dit met groote verbaast-

heid ziende, met de handen in ’t hair en
ten uiterste verlegen stont, vervloekende
dien genen, die hem dat Journaal gegeven
had; al ’t welk ons niet helpen kon, en
wy zouden ’er elendig toegezeten heb-
ben, zoo God de Heer ons niet zeer on-
verwagt een Zuidelyke wind gegeven
had , waar door wy onder de wal van
Celebes, en ten eersten ten anker geraak-
ten, en dus uit alle die swaarigheden ge-
red wierden. Ook luisterde de schipper
in ’t vervolg wat meer na den opper-
stierman, en stont noit zoo styf weer op
zyn Journaal, alzoo hem dat zoo schen-
dig misleid had.

Van Toeratte nuN. W.  mylen aan-Tanae.
gaande, komt men by den Z. W. hoek en Ta¬
van Tanahkeke , die in zynen omtrek nankeke.
wel een myl of anderhalf beslaat, en 1
myl Noordelyker (alzoo de kust hier

617R

Des
Schryver
gevaar

hier in

’t jaar

1707.
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naamt word. Deze bogt strekt zich by padjoeontrent tot Macassar toe meest N. aan
na van Tanetta af tot aan ’t land van kike.draaid) heeft men ’t dorp Tanae, en
Mandar zoodanig uit, dat zy voor aanmyl Bewesten den hoek van Tanae het
wel wat naauw, maar van binnen zeerciland Tanahkeke , dat ontrent  myler
wydt is, zoo dat 'er wel 100 schepen irin ’t rond loopt, met een rif rondom
konnen leggen, die daar zeer goede an-uitgenomen aan de Oostzyde, bezet, en
kergrond vinden; doch binnen in aan demeest onbewoont is
pakboordswal doet zich een groottEen myl Noordelyker dan Tanae legt

swarte klip boven water op , die derhet dorp, of Prinsdom, Gelisson, zyndt
lifant genaamt word.maar een open vlek van weinig belang;

Van Tanetta, daar zich een zeer ver-
en een myl Noodelyker ontmoet mer

mogent koning onthoud, tot Badjoekikeeerst het sterk kasteel Panakoke, daar na
of tot het midden dezer bogt, die wel -al aan die zelve zyde, de stadt, en ’t ka¬
of 8 mylenZ. en N. van Tanetta tot aansteel Samboepo, en noo wat Noordely- Mander
de stadt Mandar in de lengte beslaatker ’t Kasteel Oedjong Pandang (dat is
reeft men 4: mylen, en van daar, daaden Kykhock) hedensdaags met den naam
de wal na ’t N. W. draait, heeft menvan ’t kasteel Rotterdam bekent , waar
nog wel byna 6 mylen van nooden, eerby de vermaarde stadt Macassar legt
men aan de stadt Mandar, de hoofdplaatsvan welke , gelyk mede van de stadt
van een koninkryk van dien zelven naam,Samboepo, wy uitvoerig in 't vervols
komt. Dit is een uitnemende groottspreken

landstreek, en een koninkryk, dat zichBewesten Macassar 2 mylen vertoonen
ot aan de bogt van Cajeli, de uiterstezich een of twee kleine rifjes, en nog 2
grensplaats tusschen de koninkryken vanmylen Westelyker een groot rif, en een
Ternate en Macassar, uitstrekt.onbekent eiland, dat zich wel 2 mylen Z.

Tor dus verre, en verder niet, gaaten N. in de lengte, en ontrent 1 myl in
ons bestek van ’t eiland in ’t N., hebbendede breedte O. en W uitstrekt
ons gebragt op de zelve breedte van deEen groote myl Benoorden Macassar
groote bogt van Boni, die in ’t N. hierlegt de stadt, of het vlck Teslo, de hooft

begint en die Beoosten de bogt vanplaats van een koninkryk van dien naam
Sadjockike 4 of ; mylen legt.alwaar zich de wal al meer na ’t N. ten

Tusschen Tanetta en ’t dorp Badioe- pe pogtO. draait
kike doet zich in ’t O aan de overwal, van Boni.Bewesten Tello, en ten N. van ’t zel-
na de kant van de groote bogt van Bonive, z of ; mylen verre, vertoonen ziel
het koninkryk en des zelts hoofdstadiverscheide reven, terwyl men van deze
oeboe op, daar zich een zeer magtig Loeboeplaats O. aan niet dan schoone gebergten
coning zeer digt by deze bogt onthoud,rystvelden daar op, en hier en daar swaart

in welke bogt, als men van t N. 5 of 6bosschen heeft; die zich byna tot de
mylen na ’t Z. afzakt, zich een menigteOosterwal, en tot aan 't Meir Tempe
van reven, nevens verscheide naamloozeontrent Tsjinrane uitstrekken
eilandekens vertoonen, van welke zom-Vyf mysen N. N. O. van Macasser
mige digt aan de Wester- en andere weerontmoet men de stadt Maros, ten W. van

digt ontrent de Oosterwal dezer bogt,de welke (gelyk ook ten N., tusscher
die in ’t N. 5, doch in ’t midden wel 6,de zelve, en Tanetta) zich 2 of 3 myler

buiten de wal veel reven en kleine eilan en 8 mylen wyd, en wel 17 of 18 my-
dekens, wel ten getalle van 8 of o stuks, len Z. en N. lang is, gelegen zyn.
vertoonen, zynde alle onbekent en zon- Elf mylen Bezuiden Locboe heeft men

de stadt Soping, de hoofdplaats van het opinsder naam, uitgenomen een, dat Bewester
Tanetta op een groot rif legt , dat zich koninkryk van dien naam , tusschen de

N. O. en Z. W. uitstrekt, en ’t geer velke en de stadt Boni (die ; mylen
Sphaera Mundi , waarschynelyk na eer Zuidelyker legt) zich mede verscheide

schip, dat daar op verzeild is, genaamt reven, en eenige eilandekens zonder

word. Dit Maros is een schoon rys naam, vertoonen
gewest, waar uit de E. Maatschappy al¬ Bezuiden Soping komt men in ’t land
leen wegens haare Thiende van die rys der Boegineezen, die den koning van Boni
groote voordeelen heeft, die zy door eer tot opperheer hebben
sergeant, die hier met7 of 8 man in een Drie mylen ten Z. W. van Soping , e
Pagger leit, doet inzamelen. neeft men, 4 off mylen landwaart in, Tempe.

Zes mylen Benoorden Maros legt de ’t meirTempe, dat eenige mylen in zynen
omtrek beslaat, en uit het welke de rivierhoofdstadt van ’t koninkryk van Tanetta
van Tsjinrana haaren oorspronk heeft, envoerende dien zelven naam.

die van daar tot aan de bogt van BoniHier loopt de wal ter lengte van 1 my
mylen verre afstroomt, daar zy in zetN. W., en dan weer N. O. aan, maa

stortkende daar een grooten en zeer dieper
mylEen halve myl Zuidelyker ,1imbogt, die de bogt van Badjoekike ge

land-
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landwaart in van de bogt van Boni, legt
de stadt Tsjinrana, die wy in ’t vervolg
breeder beschryven.

Een myl Zuidelyker legt Boni,de hoofd¬
stadt van dat koninkryk , diens koning
de magtigste van alle de Celebische vol-
keren, en die eigentlyk de koning der
Boegineezen is, van welken wy elders
breeder spreken; doch hy houd zyn hof
gemeenelyk op Tsjinrana.

Twee en een halve myl Zuidelyker legi

Tanjoli op de scherpe Z. O. hoek van
deze Westelyke landstreek van Celebes,
vas Beoosten welken hoek men het klein

eilandje Boelocomba heeft, niet verre
van ’t naauw of de engte , die tusschen
de eilanden Celebes en Saleyer is.

datHet is zeer opmerkenswaardig ,
wanneer de padi (of ryst in de bolster
op Maros ingeoegst word, men dan de
zelve op dit eiland Boelocomba eerst be-
gint te planten, gelyk men die weder op
Maros plant, als men die hier inzamelt.
daar deze landen nogtans zoo digt by den
anderen leggen, zynde alleen maar door

een berg , die egter niet al te hoog is,
van den anderen gescheiden ; even byna
gelyk het op de kusten van Choromande
en Malabar mede zoo gelegen is , daar
d’eene van d’andere kust maar door ’t ge
bergte van Ballagatte van een gescheiden
en waar door hier mede diergelyke ver-

andering van saisoenen is
Ontrent 1 myl Bezuiden den Z. O. hoek

dezer landstreek, of Bezuiden Tanjoli
ziet men ’t eiland Saleyer, dat zichZ. en

N. 8 of p mysen in de lengte, en in
t midden ontrent 2 mylen breedt , doch
aan beide de einde scherp uitpuilende ver-

toont, zynde aan de W. zyde mer een
smal rifje bezet. Ook ziet men ontrent
’t midden des zelfs in ’t W. een halve my

van Saleyer nog een klein eiland, ’t Baajen-
eiland genaamt , waar by nog eenige
klippen boven water, Zoutelands rotzen

genaamt, zich vertoonen; behalven dat
men aan ’t Z. einde van Saleyer ook nog
3 eilandekens zonder naam , pas Bewesten
Saleyers Z. hoek Z. en N., ontrent een

halve myl van een, gestrekt leggen ziet
en dan vertoonen ’er zich nog 2 tusschen
Salcyer en Calauro, dat i myl Bezuider
Saleyer legt

Dit eiland Saleyer staat mede onder de

koningen van Goa of Macassar, gelyk ik
ook geloove dat ’t ciland Calauro, mits-

gaders de Tygers-eilanden, en Cambay-
na, onder hem al mede staan.

Tusschen dit eiland Saleyer en Celebes

vertoonen zich ook 3 kleine eilandekens,
de Boegerones genaamt, tusschen welke

men gewoon is door te loopen
Als men 2 mylen voorby de zelve na

’t W. is, komt men voor een baai, die
wel 2 mylen Z. en N. diep, en 1 myl
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breed, en aan welkers N. zyde Bonteyn, gonteyn.
een stadt van vermaak des konings var
Boni, gelegen is.

Deze Baar maakt hier aan de W. kant
een breeden hoek , wel van 1 myl, en
dan loopt men wel 3 of 4 mylen W. aan
daar weer als een vlakke baai is, en daar

vertoont zich dan een breede hock met
takken, die te zamen wel 2 mylen be-
slaan, en 2 mylen N. W. (want zoo

draait de wal hier) heeft men de stadt of
’t vlck Toeratte, van waar wy begonnen

hadden, en waar by wy dan dit Wester-

deel van Celcbes rond gewandelt hebben.
De landstreek nu Beoosten de Bogt van

Boni strekt zichZ. en N. ontrent 17 of

18 mylen in de lengte, en O. en W. in
de breedte ontrent 12 mylen in ’t N.,
wel 15 of 16 mylen in ’t midden (daar
’t ook met eenen hals of hoek wel van 5
mylen na ’t O. Joopt) en 8 of 10 mylen
in ’t Z. uit, zonder dat wy verder iet van

de landen daar op gelegen weten te zeg-
gen; dan alleen dat men Benoorden dien
hals in ’t midden niet verre van die wal
eenige droogten en eilandekens heeft;
daar zich ook eenige witte koraalsteen
vertoont, ten Z. O. van welke het eilano
Wawoni (dat 4 off mylen in ’'t rond is)

zich, met een koraaldroogte een myl Z.
Oostelyker opdoet

Even zoo vertoonen zich pas Bezuiden
dien hals, en ettelyke mylen Zuidelyker,
mede verscheide eilandekens en reven tus-
schen de eilanden Cambayna, Celebes, en
tusschen Pangasane, dat ; of a mylen Be
oosten de O. hoek van Celebes Z. en N.
ontrent 9 mylen in de lengte, en in de
breedte , O. en W. meest 2 mylen uit-
gestrekt, en niet boven i myl of 2 van
’t eiland Boeton, dat zich Beoosten ’t zelve
vertoont, affegt, en op welkers N. hoek
men het vlek Tiboro heeft , dat de hoofd

jlaats van dat ryk is.
Aan de Z. kant van Celebes, ontrent 1

myl buiten de wal, ziet men ’t eilanc

Cambayna, dat 5 of6 mylen in ’t ronc
is, en dat een eilandje pas Bewesten, en

’er nog een in ’t Z. O. even buiten de wal
heeft. Wy vertoonen dit in 't verschiet

by No. 23. O. en No. 23. P. ook het ei-
land Solombo, ’t geen zich tusschen Java
en Celebes , byna in ’t midden van die
reize, of pas Bewesten ’t eiland Lomboe,
zeer hoog opdoet

Het eiland Boeton, dat zich ten O. van
’t eiland Pangasane opdoet, is 15 of 16
mylen Z. en N. lang, en O. en W. 3 of
4 mylen, hoewel aan de Z. hoek wel 6
of y mylen, doch by de Dwaalbaai ( die
zich pas Benoorden de Z. O. hoek ver-
toont ) maar 2 of ; mylen breedt.

Pas binnen de Z. W. hoek, zoo als
men in de straat van Boeton, tusschen dit

eiland en Pangasane komt, vertoont zich
t ste-R 2
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’t stedeken Boeton, en I myl Noordely-
ker heeft men de eerste engte, die pas 3
myl breed is, daar die wal 1 baai mankt,
die Z. en N. wel 3 fa mylen lang, en

wat vlak ingebogen is, alwaar zich een
hooge doch smalle uithock, en een Berg
na ’t W. vertoont, de Piek van Boeton

genaamt. Twee mylen Noordelyker legt
deScherpenk, 3 mylen Noordelyker

groene Hock, en nog 3 of a mylen
Noordelyker Coroni, zynde de laatste
plaats aan die kant, en die nog wel 3 of
4 mylen van de N. hoek afgelegen is:
van de welke tot aan de N. hoek van de

Dwaalbaai (dat wel 10of ii mylen van
een legt ) men geen eene plaats ontmoet,

dan dat zich op dien hoek de stadt Coe-
longsoesoe vertoont, hoedanig eene zom-

migen ook pas binnen de eerste engte der
straat op eenen heuvel plaatzen, en daar

de koning van Boeton ook zyn hof houd;
doch myns oordeels is dit laatste Coe
longsoesoe, ’t zelve met de stadt Boeton.
die zommige zoo, en andere weer Coe-
longsoesoe noemen.

De Dwaalbaai , aan de O. zyde van
Boeton na des zelfs Z. hoek gelegen, en
ontrent I myl Benoorden dien hock be-

ginnende , strekt zich wel 5of 6 mylen
Z. en N. in de lengte, en wel 2 of 3
mylen in de breedte uit. Het verdre

dat van dit eiland te zeggen valt, kan
men onder de stoffe van Termate (alzoo

t onder dien koning staar, en die koning
door den koning van Ternate gekoren
word) breeder zien.

Beoosten ’t eiland Boeton ; of 6 mylen
leggen de Toecan-besi ’s eilanden , die
er wel 8 of ro in getal zyn, en die ook
verscheide naamen hebben , die men in
de Kaart van Ternate uitgedrukt ziet

Het Noordelykste word Poclo Wangi
Wangi genaamt, dat 1 of  mylen in
’t rond, en op een rif dus gelegen is, te
zamen, met eenige kleine cilandekens ’en
op, wel 4 of 4 mylen beslaande.

Een mylZ. Oostelyker volgt 't eilandie
Cayloepa, dat Benoorden en Bezuiden eer
rifje, en in ’t Z. nog een klein eilandje
heeft.

Een myl Z. Westelyker doet zich een
rif op dat N W. en Z. O wel8 of p
mylen in de lengte, on 2 of 3 mylen in
de breedto beslaat, hoewel ’t in ’t N. W.
smaller is ; ook vertoonen zich hier en
daar eenige kleine eilandekens 'er op.

Tegen des zelfs Z. O. kant komt een
rif, van 2 of 3 mylen in 't rond, zynde
meest 9. en W. gestrekt, doch spits na
’t ( uitloopende, tegen welkers O. hock
zich ’t visschers-eiland (dat zeer klein is)

vertoont.
Twee of drie mylen ten Z. O. van

’t eiland Cayloepa, en i myl Benoorden
’t Visschers-eiland , legt Poelo Tamca,
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dat 2 of 3 mylen in ’t rond, en aan de Z.
O. kant met een rif is, dat zich aan die
zyde wel t myl buiten de wal, en ook
nog eenigzins wat na ’t N. W. aan we-
derzyden uitstrekt

Een myl Z. Oostelyker legt een klein
rifje, ’t Boomkensrif, en nog 1 groote
myl Z. Oostelyker nog een groot rif, de
Zandplaats-rif genaamt, dat wel 2 of 3
mylen in ’t rond beslaat, en dat ontrent

mylen Beoosten ’t Visschers eilandie
legt

Ontrent ; mylen ten N. O. van ’t ei-
land Tamea leggen 2 eilandekens, de St.

Mattheus eilanden genaamt, op een rif,
dat ontrent I myl in ’t rond is. Zy leg-
gen N. W. en Z. O. gestrekt, een halve
myl van malkanderen.

Tegen de zelve, of tegen dat rif, ben
ik , ten tyde dat ik de eerstemaal uit
Amboina na Batavia in ’t jaar 1694.
vertrok eens ’s nachts ten half t waalr,
by heldere maaneschyn, zoodanig door de
stroom by doodstil weder gedreven, dat
k een uur daar na de klippen ter zyden
ons scheepje Andromeda al vry hoog zag
uitsteken , zoo dat ik niet anders dagt
dan daar te vergaan. Ik zal 'er hier niet
breeder van spreken, om dat ik dat elders

doe.

Twee of drie mylen ten Z. O. van de
Zandplaats-rif doen zich nog 2 eilande-
kens op , ’t eene ’t Veldhoens-eiland,
en ’t ander 't Aapen-eiland, genaamt
van welke ’t laatste wel i myl N. Ooste-
lyker als ’t eerste legt.

Drie of vier mylen Z. ten O van Poelc
Tamea, en 3 mylen ten Z W. van de
Zandplaats-rif legt Poelo Pinocka, zynde
vas  myl in ’t rond op een ijf, dat zich
N. W en Z. O. ontrent 1; myl verre
uitstrekt.

Zes of zeven mylen Bezuiden Boetons

Z. hoek vertoont zich een groot rif, dat

meest N. O. en Z. W. gestrekt legt,
zynde wel gmylen lang, en in ’t midden
2 mylen breed, doch na beide de einden
smaller.

Een myl Bezuiden dat rif , wel zoo

Westelyk, legt het Hagedis-eiland, dat
geen myl in ’t rond is, met nog een an-
der, dat wat Z. Oostelyker legt, en Ba¬
talaja genaamt is, 'er by, doch Bezuiden

het eerste ziet men nog 2 kleine cilan-
dekens zonder naam , en O. N. O. van
Batalaja  mylen het Groenwoud , een
eiland , dat ontrent mede een myl in
t rond is.

Alle deze eilanden worden de Toecan-

besi 's, dat is Smids-eilanden, genaamt.
om dat de zee met de minste wind zoo
sterk op de zelve aanbrand, dat het aan
yemant, die van verre daar na toe komt,
niet anders toeschynt , dan of hy daar

eenige Smids met hunne hamers met
mal-



Calauro

De¬

Tygers

eilanden.

En ver-
scheide

andere

Eilander

MACA

malkanderen op ’t aambeeld hoorde klop
pen.

Vyf mylen Beoosten ’t eiland Saleyer
ziet men het eiland Nicodemus , dat a
mylen in ’t rond is , geiyk men 6 of 7
mylen Zuidelyker een diergelyk eiland
heeft, 't Hoog eiland genaamt, en pas
I myl Beoosten ’t eiland Calauro (dat 6
mylen lang en ; mylen breedt is) gele
gen

Die twee voorgaande eilanden behoo-

ren mede tot de Tygers-eilanden , die
zich ten O. van de zelve 3 of  myler
vertoonen.

Een groote myl O. tenZ. van ’t eiland
Nicodemus doet zich 't Harders eiland

op, dat zeer klein is, by een driekantig
rifje, dat ’er in ’t Z. aan vast legt, met
nog een kleinder in ’t G., een quart myl
er af

Pas Beoosten dat laatste rifje legt het
Spaans eiland, en I myl ten N. W van
dit Spaans eiland het Rotten-eiland, beide
zeer klein, en yder op een klein rifje ge
legen zynde.

Een halve myl Zuidelyker legt het
Harten -eiland , dat mede zeer klein is

een halve mylten N. O. van ’t welke

zich een rif wel van 2 of 3 mylen in
’t rond na ’t O vertoont.

Een myl tenZ. O van ’t Harten-eiland

legt het Slangen-eiland , dat een halve
myl in ’t rond is.

Een halve myl ten Z. W van 't Har-
ten-eiland legt een droogte, Hilversum
waarschynelyk na een schip, dat daar

op gebleven is) genaamt.
Van ’t Harten-eiland verder Z. aan is

’t wel 7 of 8 mylen verre vol reven, en
dan komt men by drie eilanden , van
welke de a wat na ’t W. Z. en N. eer

myl van een gestrekt leggen, en ’t derde
legt een groote myl van die twee anderen
hebbende in ’t O., een rif dat zich wel a
mylen O. aan uitstrekt. Deze drie eilan-

dekens zyn yder r myl groot, en wor-
den de drie Zuidelyke Tygers-eilanden
genaamt, tusschen welke, en ’t Harders-
eiland , nog 4 of s andere kleine eilan-

dekens, en ook eenige reven leggen.
Drie mylen Bezuiden deze Zuidelyke

Tygers-eilanden iegt een droogte vo
katskoppen, de Heilbot genaamt, 6my-
len van welke 4 eilanden by een, 2 of -

mylen van malkanderen leggen , die alle
Schiedam genaamt worden, zynde maar
I myl yder groot; maar het Z. Weste-
lykste der zelve heeft na de Westzyde

een swaar rif, dat wel 6of 8 mylen W
aan zich nitstrekt, en dat ontrent 2 my-
len breed is

Tusschen deze eilanden en de Heilbot
als in een driesprong legt s mylen Bezui¬
den de Heilbot ( wel zoo Westelyk) het
eiland Batoe Cariman, dat imyl in 't ronc
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is, en 1mylZ. Westelyker ’t eiland Batoe
Pandjang, dat ontrent 13 myl O. en W
lang, en ; myl breed is.

Vyf mylen ten Z. O. van Batoe Cari-
man, legt het eiland het Postpaard, dat
zeer klein is, en a mylen Z. Z. W. van
’t Postpaard ziet men ’t eilan Rossagoe¬
rot, dat geen myl groot is, en waar by
nog een groote klip aan de O. kant legt.

Vyf mylen Z. W. van Rossagoerot legt
’t eilandeken Loesaradja , waar na men

aan ’t land van Floris (anders ’t land van
Ende genaamt) komt , ’t geen onder de
stoffe van Banda reets beschreven is. Het
staat, nevens de meeste eilanden daar

ontrent gelegen, onder de koningen van
Goa (of Macassar) of onder die van
Boni.

Wy zouden hier nog verscheide zaaken
konnen byvoegen, die wy nu met opzet
voorby gaan , om dat wy in 't vervolg
van dezelve zullen spreken.

Op ’t eiland Sumbawa , dat wat Be-
westen ’t land van Ende of Floris legt,
heeft men verscheide koningen die eenig
zins vasallen van Macassar in oude tyden
plagten te zyn; doch die nu onder d’E.

Maatschappy behooren , hoedanige die
van Tambora, Dompa, enz. zyn

Na dat wy nu dus verre over dit eiland
in ’t algemein gesproken, en dat in ’t korte
met de daar ontrent leggende eilanden
beschreven hebben, zullen wy voortgaan
om over andere zaaken, ’t zelve in 't by-
zonder raakende, te spreken.

Op dit groot eiland leggen veel mag-
tige koningryken , van de welke zom-
mige onder de Macassaarze koningen
zoo men die in ’t gemeen maar noemt,

om dat haare ryken mede op het zelve
eiland met Macassar leggen) en eenige
onder den koning van Ternate staan.

Wat nu de ryken der Macassaarze
Welke

vorsten betreft, die zyn verscheiden, en vyken to
veel in getal, te weten, dat van Boni, Macafsar,
van Macassar, of nu eigentlyk van Goa,
van Loeboe, van Tello, van Soping, van
Wadjoe, Tanette, van Layo, Bankala,
Toerata Badjing, Panna, Bacca, Mandhar,
daar men nog de koningen van Bellenipa.
Tsjinrana, Binoang, Tampalang, den
regent Mamoedjoe voor zyn koningin, de
koningin Dain Mamoeli, de koning van
Majenne, en meer andere vorsten heeft;
behalven dat de koninkryken van Tam-
bora, Dompo, en meer andere ryken, op
’t eiland Sumbawa gelegen , daar mede
onder gerekent worden.

Onder den koning van Ternate staan en welke
tot Ter-alle de koninkryken en landen van de kust
nate be-van Manado af, tot de bogt van Cajel
hooren-

toe, nader hier na in ’t Vredens-veroond

tusschen ons en den Macassaar Art. 17 te
zien.

Wy hebben in ’t breede daar van onder
R 3 de
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Wanneer men nu alle deze mylende stoffe van Ternate gesproken; doch

eens te zamen trekt, zal men bevinden,zullen ’er in ’t korte hier af zeggen, ’t geen
dat van Manado tot de bogt van Cajeliwy oordeelen tot de beschryving van Ce-
een uitstrekking van 107 of 108 mylenlebes te behooren, en dat wy meinen voor
lands in de lengte (zonder de breedte.den Lezer ook genoeg te zyn, om ’er
die in zeer swaar gebergte bestaat, teeen net denkbeeid af te krygen.

5 rekenen) onder den koning van TernateAls men, in ’t N. O., van Manado
staat.demylen Z. W. opgaat, komt men by

Men zal ons niet vergen, die Landenbogt van Amoera, die wel g mylen diep is.
vervolgens hier weder te beschryven, ver-Wanneer men 10 mylen Westelyker
mits wy onder de stoffe van Ternate reetsgaat, komt men by ’t koninkryk Boelan,
alles, ’t geen ons bekent is, daar van ge-waar van Boelan de Hoofdplaats is.
zegt hebben , weshalven wy den LezerBewesten Boelan 4 mylen ontmoet men
met reden daar na toe wyzen, alzoo diehet dorp Auwn, of Aja, van waar nog
Landen ook eigentlyk tot dat ryk be-17 mylen W. op gaande, komt men in
hooren.’t koninkryk van Caudipan, dat in twet

Wat nu de ryken onder de koningenhoofddorpen , Dauw , en Boelan Itam
van Macassar aangaat, wy zullen alles.genaamt, verdeelt word.
dat ons van de zelve bekent is, opgeven.Nog 40 mylen O. en W. van het dorp

Om daar weer net en onderscheiden vanDauw, anders 2 etmaalen scheppens van
te spreken , zoo moet men de landenofdaar , heeft men het dorp Bwool ,
onder deze Vorsten, en de landen onderBool, in een bogt leggen, van waar nog
de E. Maatschappy staande , byzonderkomt20 mylen verder W aan zeilende,

dorp aanmerken.men by de rivier van het magtig
In de oudste tyden plagt 'er maar eenDe Ko¬Tontoli, dat in een bogt vol reven legt.

ning vanoppervorst to zyn, onder welken de an-Nog 9 mylen Bewesten Tontoli heeft
Macassardere koninkjens, als zyne vasallen, stondenmen het dorp Dondo, dat niet zeer verre
ve eer

Dit is toen den koning van Macassanvan het koninkryk Mandar legt, ’t geen Opper¬

geweest ; doch, deze in ’t jaar 1667, envorstonder den koning van Boni behoort, en
word invoor al ten tweedemaal 1669., overwon-dat door de Mandarezen verwoest is.
’t jaar

nen zynde, zyn wy meester van ’t zelveHier van daan kan men over land na
69.

geworden ; en vermits de E. Maat.de bogt van Tomini (aan de overzyde door ons

over¬schappy de opperste en de eerste bond-leggende) en zooverder tot Silensak, en
wonnen.genoot in rang hier te lande is, zonderBalaissan komen , welke weg by Din-

coeloe en Tolebagi (twee dorpen, pas 1 de welke de Inlandze koningen , hoc
magtig ook anderzins in zich zelven,myl van een in dien grooten binnenboezem

leggende) uitkomt, maar tot het vol- niets mogen ondernemen, gelyk zy ook
eindigen van welke togt men wel ; dagen buiten des Gouverneurs weten na hunne

van nooden heeft. landen niet vertrekken mogen, en op zyn
Digt hier by legt een dorp, Dampelas ontbod ook aan ’t kasteel moeten komen,

genaamt , waar by ook een rivier, pas om te hooren, wat zyn Ed. hen te zeg-
gen heeft, zoo zullen wy eerst van demyl van strand, is.

In ’tZ. O. 4 ofs mylen landwaard in stadt Macassar, en van ’t vermogen der
van daar legt het dorp Cool, en agter E Maatschappy alhier, spreken, na dat
Balaissan is een groot binnenmeir, en niet wy eenige zaaken, de koningen in ’t ge-
verre van daar het dorp Cotta. mein betreffende, zullen hebben laaten

De Westhock nu van Tontoli, Cay- voor af gaan.

dang genaamt, is ook met een groot rif Onder alle de Inlandze koningen zyn
Eenige

bezet. die van Boni en Goa de magtigste; doch
algemee-Als men nu van Dondo, of wel van de koning van Macassar, of van Goa, is ne zaa-

’t eilandie Tomtom, nog 11of r2 mylen onze oudste ; hoewel van ouds her een ken.

verder gaat , komt men tot Silensak. zeer trouwlooze bondgenoot geweest.
Balaissan, en Dampelas, ; dorpen, die Als ’er over eenige zaaken in ’t gemein
niet verre van een leggen, en tusschen gehandelt zal moeten worden, geeft onze

welk Dondo en Dampelas men 4 eilan- Landvoogt kennis daar af aan de konin-
dekens heeft. gen van Boni, en Goa, van welke dan

Wanneer men nu nog 1: mylZ. Weste- de eerste de Ryksvergadering beroept
lyker, wel zoo Zuidelyk, van de Z. W. en belegt, en waar toe de Landvoogt
kant van deze hoek, aangaat, ziet men gemeenelyk twee Gevolmagtigden uit

zynen Raad zend ; zonder welker ken-weder een rif, en als men dan dien hoek
nis en toestemming ’er niets in de zelveeven omloopt, komt men by de groote

bogt en by 't dorp Cajeli, daar eigentlyk mag besloten worden ; dat in de laatste
jaaren (gelyk men hier na in ’t verhaalde scheidspaal is tusschen de landen, die

der Macassaarze zaaken zien zal) juistde koningen van Macassar en van Ternate
zoo net niet nagekomen is.toebehooren.

Als
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Als deze Vorsten aan ’t kasteel , omEere, die
men den deze Vergadering by te woonen of wel
koning om eenige andere reden, verschynen,
van Boni worden zy door twee Leden van den Raad

n Goa, van de Heer Landvoogt ingehaalt, door
aandoet een batailjon soldaten in ’t geweer, en

onder ’t vliegend vaandel opgewagt, en,
oy hun vertrek met 3 charges der snap-
haanen, en o kanonschooten van de vesting

Ook gaat hen deRotterdam vereerd.

Gouverneur zelf tot digt ontrent de puy-
of tot in de voorzaal, te gemoet.

In oude tyden plagt men 2 stukken
geschut meer voor den koning van Boni
te lossen ; doch nu geschieden ’er voor
beide evenveel schooten.

Als een van deze twee koningen komt
Gewoon te sterven , word ’t aanstellen van een
te by

ander niet door de E. Maatschappy;t sterven

van een maar volgens ’s lands wetten gedaan, de
dezer ko welke eisschen , dat die verkiezing door
ningen,

7 Pitos ( zynde byna als de Keurvorsten
in ’t Duitsche Ryk, hoewel zoo magtig

niet) binnen den tyd van6 of 7 uuren

na ’s konings dood (binnen welken tyd hy
ook moet begraven zyn) geschieden moet,
alzoo het ryk niet langer zonder koning

zyn mag.
Ook word niet de zoon, maar door-

en wie

gaans, ten waare by wyze van geweld.den over-

leden de broeder (hoewel juist niet altyd, ge-
Vorst hier

lyk wy zien zullen) de vervanger van den
vervangt

overleden vorst.

Indien hier yemant de dood, of een
minder straf , verdient heeft, sterft hy
onder ’t recht dezer koningen, dat hen

de E. Maatschappy vry laat ; doch ten
overstaan van twee Gecommitteerden der

zelve

Na deze aanmerkingen voor af, zullen

vy tot de korte beschryvinge van Ma-
cassar overgaan.

Macassar (by de Inlanders in hunneMacasser

beschre Maleitze schriften met den naam van
ven Mangkesar bekent ) is een van de oudste

en magtigste koninkryken op ’t eiland
Celebes, van ’t welke de stadt Macassar
de hoofdplaats is.

In oude tyden plagt men niet als van
deze stadt, en geen woord van de stadt,
of van ’t ryk van Goa, te hooren spreken;

doch worden deze twee steden, en ryken,

onderscheiden.
Wat nu het koninkryk van Macassar

van ouds, en nu aangaat, dat verschilt
zeer veel ; want van ouds behoorden daar
de meeste bekende ryken onder, en schoon

men hier en daar deze en gene koningen
had, die stonden al te zamen onder dien

Oppervorst van dat ryk, daar nu de lan-
den , tot het ryk van ’t jegenwoordig
Macassar behoorende, eigentlyk onder de
Nederlandze Maatschappy staan. Wat
dit voor landen zyn zullen wy naderhand

breeder zeggen.
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Wat nu dit ryk, en wel de stadt Ma-en in
cassar in zich zelven, aangaat, zy legt 't byzon-
as binnen den Z. W. hoek van Celebes, der die

gadt.doch eigentlyk in ’t Westerdeel van dit
eiland, zoo als men van ’t Z. na ’t N.
wil aangaan.

datDe stadt is maar een open vlck ,
ook anders wel de Negry Vlaardingen ge-
naamt word, en waar in men maar een
rroote ongeplaveide straat (zoo meine de
Chineesche ) en dan nog 2 of 3 kleine
straaten heeft , waar in de Nederlandze
Borgers, eenige Chinezen, onder hunnen
Capitein, en eenige Macassaaren, en an-
dere Inlanders, woonen, en die ook af-

gessoten, en door de Chineesche en de
Borgerwagt bewaakt worden.

De bedienden der E. Maatschappy
woonen alle in de vesting; doch de Fis-
zaal woont buiten ; om te beter zyn ampt
te konnen oeffenen.

Men heeft hier verscheide zeer goede
nuizen, die een zeer fraai uitzigt op de
rheede hebben, alzoo men, wanneer men
op de rheede komt, als in eenen inham
inzeild, daar men de stadt aan wederzy-
den leggen heeft ; doch de vertooning
door Wouter Schouten daar van gedaan,
als of men in ’t Noorden, of ter linker-
hand, de vesting Oedjong Pandang, doch

t geen gemeenelyk Joepandang genaamt
word, en in 't Zuiden de vesting Panna-
koke leggen ziet, is geheel en al buiten
’t spoor, alzoo die vervolgens zoo langs
de kust leggen, gelyk wy die bevoorens
beschreven hebben.

Buiten de stadt gaat men ter regter-
hand op, van de landpoort van Oedjong
Pandang , (waar van wy hier na onder
Boni breeder spreken) en ter linkerhand

opgaande heeft men veel fraaje thuinen.
De vesting, Oedjong Pandang, of de

Kykhoek, genaamt, om dat zy aan de
N. zyde als op den uitkyk van de baai,
en op dien hoek gelegen is, kreeg in ’t jaar
1667. , even na des zelfs overgave den
naam van Rotterdam, om dat de dappere
veldheer en overwinnaar van Macassar,
le Heer Cornelis Speelman , een Rotter-

dammer van geboorte was.
Van de oudste tyden af heeft zy onder

de kroon van Tello gestaan ; doch de
koning van Macassar, grootvader van
Sombangko, of van Hassanoddien die ’t aan
ons overgaf) heeft dat, als een onder-
drukker van dien koning, na zich ge-
trokken, om dat het hem zeer gelegen
voorquam ; hoewel het, uit naam van
de koningen van Macassar, en van Tello,
aan ons overgegeven is.

Het was te dier tyd zeer onregelmatig,
en toen wy ’t kregen, door dien het veel
geleden had , zeer vervallen , waarom
wy het ten eersten ook in beter staat

meinden te brengen; doch het wiert ons,
Aect

De
Vesting
Sedjong

Pandang
Rot¬

erdam.
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door de weer opborlende trouwloosheden
der Macassaaren, die ten eersten de vrede
braken, en ’t beloofde aan ons niet geven
wilden, belet, en men heeft 'er, tot het
sluiten van een nadere vrede den 1gden Juli
1669., mede moeten wagten, wanneer
men ’s jaars ’er aan, dit hoognoodig werk
hervatte, en van tyd rot tyd daar aan

gearbeid heeft, tot dat men het in ’t jaar
1677. in dien staat, waar in het nu is,
voltooid heeft.

Wy vertoonen het zelve by de letters
P. V. zeer net afgeteekent.

Het is fraai groot, en is met 5 bol-
werken, die Mandarsjah (of Mandarsaha)
Amboina, Batsjan, Boeton, en Boni ge-
naamt zyn, versterkt, buiten de welke
het ook een water- en een landpoort, en
een soort van een ravesyn heeft , die in

’t jaar 1679. aan de landpoort gehegt is,

na dat ’s jaars te vooren de reduit Man-
darsjah, die ontrent 250 treden Beoosten

deze vesting legt, Bezuiden het Hoog
Pad, dat na Bontewaal (eigentlyk Bon-
tuwalac genaamt) loopt, van vierkante
steenen opgetrokken, en met een gragt
omringt was, hoedanig die nog met een
bezetting van Isergeant , 2 corporaals,
bosschieter of konstapelsmaat, en 30 of
35 schildergasten, in wezen is.

In deze vesting woont de Nederlandze

Heer Landvoogt van Macassar, de Op-
perkoopman en Tweede van die Land-
voogdy, de Capitein, de Predikant, aan
de eene zyde, by de Kerk, en de ver-
dere Bedienden als de Soldyboekhouder.

Sjahbandaar, Winkelier en Geheim-

schryver aan de andere zyde , hoewel
zomtyds wel eenige Bedienden mede bui-
ten woonen. Ook is de Kerk boven een

gewelf , en beneden heeft men eenige
pakhuizen.

Het verdere, dat men van deze vesting
zou konnen zeggen , kan men in de
teekening, uitgedrukt zien , waar by
wy niet anders te voegen hebben , dan
dat dezelve gemeenelyk zeer wel , zoo
van geschut en verder Ammunitie van
oorlog, als van een sterke bezetting
voorzien is , om dat Macassar voor de

sleutel van de Oost gehouden word, be-
halven dat geen volkeren zoo zeer, dan
de Macassaaren, te vreezen zyn, weshal-

ven daar tegen goede zorge moet gedra-
gen worden.

De andere vestingen zyn, volgens het
10 Art. van het Vredeverbond in ’t jaar
1669. tusschen ons en deze vorsten ge-
maakt, afgebroken, en geslegt.

Op Macassar is geen drink- of rivier-
water, dat al vry verre gehaalt moet wor-

den; doch men heeft 'er overvloedig put-
water, dat goed is.

Men heeft 'er verscheide Basaars en
Markten , waar op overvloed van ryst

VINGE VAN

alzoo dit het regte, en ’t schoonste ryst-
land is, dat men wenschen kan) hoen-
deren, ganzen, enden, dinding, of ge-

en alles zeerdroogt nertenvleesch,
overvloedig, verkogt word; maar op de
markt der Boegis (onder de koning van
Boni staande ) is ’t niet zeer pluis; alzoo

men daar ligt een ongemak krygen kan,
van gekrist, of quaalyk gehandelt te
worden.

Men kan hier in vrede ’s tyden een last

ryst van 3000 ponden voor 15 of I6Rder-
een schoonen endvogel voor een dubbeltie,
een groote gans voor een schelling, een
koebeest voor z of; Rders en dus ook
het vordere zeer goed koop krygen.

Hier is overvloed van visch, vleesch,

en wildbraad. In eene jagt der koningen
vorden ’er 2 of zooo herten gelyk ge-
vangen, welk vieesch zy in de zon saaten
droogen, en dan by Pikols tegen 4. 5 of
6Rders verkoopen.

Groente is ’er mede redelyk, en men vind

er zelf, hoewel niet overvloedig, aspergies.
Buiten de Hollanders zyn hier nu geen

Inwoon-
andere Europeërs, hoewel ’er in voorige ders.
tyden de Engelzen en Deenen mede hunne

comptoiren gehad, gelyk ook de Portu-
geezen daar tot ’t jaar 1661. genestelt
hebben.

Benevens de zelve woonen hier ook
Macassaaren, Boegis, Toeratters, enz.

Men vind in ’t Oosten geen trotzer,
vernuftiger, oorlogskundiger, nog dap-
erder volkeren, als de Macassaaren, ge-
woon zynde, als zy ten oorlog trekken

gelyk ik wel gezien, en gehoort heb)
al voortrekkende de dappere daaden van
hunne voorouderen op te zingen , om

malkanderen tot kloekmoedigheid op te
wekken.

Zy zyn zoo vernuftig, dat zy byna De Ma¬
alles , ’t zy van snaphaanen, en allerlei cassaaren

beschrc-
geweer , ’t zy van geschut (dat zy onge- ven.
meen fraai en cierlyk gieten) kruit, en
wat dies meer is, zoo wel, als wy zelfs,

weten te maaken; maar zy zyn ook zeer

rouwloos en wraakgierig, konnende niet
den minsten hoon of smaad onge wroken
laaten doorgaan, zoo dat zy, in slaverny
vervallen zynde, ook voor de gevaarlykste

slaaven gehouden worden, hoewel zy de
schranderste, mooiste, blankste, zedig-
ste, moedigste, arbeidzaamste, en eer
zierigste zyn, op welke men wel gerust
kan wezen, als men hen maarniet hoond,

en voor al, als men (in opzigt van de
mans) zich wagt , om niet by hunne
wyven te loopen, alzoo een Nederlander
of wie ’t zy, die dit doet, al was hy nog
zoo groot, met zyn leven speeld, waar
af verscheide voorbeelden zyn, gelyk zoo
de opperkoopman alhier, Paulus de Bok,
na ’t jaar 1678., zoo als hy in zyn stoop
met eenige vrienden zat te praaten, door

cen
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Hunne

Vrouwer

MACA

een van zyne slaaven, by welkers wyf hy
’t hielt, met een kris van agteren door-
stooten is

Hunne dragt is byna als die van de
Maleyers, dragende een badjoe, of een
keel, over ’t lyf met een gordel ’er om,
en dan nog een boven-badjoe; maar
hun smal spits oploopend mutsje, met
ruitjens, onderscheid hen merkelyk var
andere volkeren op dit land. Ook heeft
dat mutsje onder en boven een breede
rand

Zy zyn blank en welgemaakt van aan-

gezigt, wat breedt en eenigzins ingebo¬
gen van neus, swart en lang van hafr.
dat zy gemeenelyk opwinden ; want als
zy dat los smakken, dan is ’t een teeken,

dat 'er wat gaande is.
Zy dragen geen baard, maar trekken

dien uit, en gaan gemeenlyk bloots voets.
Een van de grootste cieraaden stellen

zy in hunne tanden te ssypen , die git
wart te houden, of die zoo te maaken

en zommige trekken ’er goude kassen,
na de randen gemaakt, over heenen, dat
voornamelyk een cieraad der groote vrou-
wen hier is.

Ook heeft men onder hen allerlei am-

bagtslieden, die alles , wat zy ons voor
zien doen, zeer net en konstig weten n-

te maaken.
De vrouwen zyn door de bank veel

schooner netter besneden van wezen, en
veel blanker , dan alle andere Indiaanze
vrouwen, en daar zyn ’er onder, die al
zeer na aan onze Castigen komen, en dic
men zeggen kin fraai en schoon te zyn,
waarom zy by de meeste Hollanders
voor alle andere slaavinnen gezogt wor-
den, te meer, dewyl zy zeer fraai var
oogen, mooi, doch wat plat van wezen,
zeer vriendelyk, lieftallig,en doorgaans zeer
beleeft en wel opgevoed zyn, waar door
zulke slaavinnen haare juffers en heeren
ten eersten wel weten te believen. II

heb ’er gezien, daar 150. 200 Rders en
meer voor gegeven was, daar men anders
voor 80 of po, en ten uitersten voor 100

ders een van de beste koopen kan.
Deze vrouwen zyn in haar eygen land

ook zeer moedig, en trots, en weten haar

fatsoen zoo wel, als de beste Hollandze

juffrouw te houden. Zy zyn ook zeei
schrander en vernuftig in alles , dat een

juffrouw behoort te weten, maar zy val-
len vry wat hoeragtig, wetende zeer wel
die gene , die haare minnaars zyn , en
die daar na by anderen loopen , voor
hun ontrouw te straffen , alzoo zy hen
behendig iets ingeven , waar door zy
niet in staat zyn om een vrouw te beken-
nen ; van welke ziekte, de Macassaarze

ziekte genaamt, zy ook yemant ten eer-

sten weten te genezen.

Zy zyn doorgaans, als zy maar van

III. DeEL.
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en el¬eenig fatsoen zyn, in haar land,
ders, zeer net en cierlyk gekleed, hoe¬
wel zy anders meest maar met een kleedje

onder, en met een lange Maleitze keel,
of badjoe, dat hen tot aan de knyen komt,
gekleed zyn, stroopende de mouwen wat
hoog op, op dat men haare blanke armen
zien zou.

Zy dragen gemeenlyk onder haare
kleedjes een broek, in plaats van een onder-
kleedje (dat andere Indiaansche vrouwen
meest dragen) en nemen die veeltyds
van fraaje zyde, of ander stof, waar
over dan haar kleedje over ’t beneden-
lyf, en dan een badjoe over 't bovenlyf
komt ; doch de groote vrouwen , dra-
gen ’er een tsjole, of naauw hemdrokje,

met goude knoopjens (als de gierlykste
Mistigen, die zy na-aapen gewoon
zyn) onder, en dan een ryn betilis bad¬
oe, of half hemdje , waar door men
oyna den geheelen opgedrongen boezem
ziet, daar over henen.

Het hair, dat zy in 't rond om haar
hoofd winden, is gemeenlyk, gelyk dat
der mannen, pek-swart, en zoo vet en
glad met eenige welriekende olie bestre-

ken, dat het glimt, waar op zy moedig,
en zeer gezet zyn

Zy hebben ook haare cieraaden van
goude ringen met gesteenten, goude
zilvere , en andere armringen, goude
kassen over de tanden , haare oorcieraa-
den, en meer andere, gelyk men by de
Oosterze volkeren heeft.

Haare bovenkleedjens, die zy over haare

broeken dragen , zyn dikwils styf van
’t goud. Deze laaten zy hier van haar
eigen volk weven, en ik heb ’er gezien
die 100 Rders en meer, gekost hadden.

De Boegis en Toradja’s zyn volkeren, DeBee¬
enz.onder den koning van Boni staande, en gis,

die mede zeer vernuftig, dapper, moedig,
strydbaar, trots, moorddaadig, en zeer
wraakgierig zyn, gelyk de voorige; doch
niet wel zoo blank, als de Macassaaren.

Verder heeft men hier ook eenige Chi-
neezen onder hunnen Capitein , die hier
mede zeer veel leven geven , en den han-

del merkelyk voortzetten.
Dat wy hier van ouds her gehandelt, Ons

en een comptoir gehad hebben, zal hier Comptoir
na breeder gezegt worden; doch zedert hier.

t jaar 1669. , wanneer wy den trotzen
Macassaarzen koning onder onze magt
en voor onze wapenen buigen deden, is

onze Maatschappy meester van deze stadt
en vesting geworden, en heeft alhier
de zetel van hunnen Landvoogt en
t hoofd- comptoir geplaatst, zonder dat
ik weete, dat, buiten de stadt Macassar.
eenige andere bedienden, dan alleen ser-
geanten, hier of daar op eenige buiten-
posten leggen.

De voornaamste reden , waarom wy
hierc
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De waaren, hier getrolken, zyn deze: Waarenhier eenen Landvoogt houden, is, om

hier ge-Reaalon van agten.deze koningen, die ons in voorige tyden troken,
Verscheidenerlei klecden.inin Amboina zeer geplaagt hebben,
Rood koper.toom te houden, alzoo Macassar de sseu-
Peper.

tel van de gansche Oost is.
Suratze Zeep.Buiten den Landvoogt heeft men hier
Assa-fætida, of Duivelsdrek.ook diergelyke verdere Bedienden, alle
Yzer.zulke Vergaderingen, en diergelyke

verdere Regeering, als wy reets in Am-
De waaren, hier vallende, zyn deze :boina, en in andere Landvoogdyen, of of hier

Ryst. vallende.landen , ons toebehoorende, en door
Goud; doch slegt van alloi.’t swaard overwonnen, getoont heb-
Veel Sappanhout, en weinig Sandelhout,ben.

op Bima.En aangezien by ’t veroveren van Ma-
Koebeesten.cassar, en van alle deszelfs koningen,
Paarden, voor al Bimaneesche, dat schooneverscheide landen onder ons gebleven zyn

Telgangers, en Bergklimmers zyn.(gelyk men hier na onder de artikelen
De speceryen , die hier en daar zoudenvan Vrede, art. xiv, xx en xxI zien

mogen vallen, moeten volgens ’t ver-kan) zoo is de E. Maatschappy hier
drag, voor een geschenk van 1500gewoon de thienden dezer landen, die al
Rdels jaarlyks, uitgeroeit wordenvryveel, en groot zyn, en waar op men

Goude en andere kostelyke kleedjens, diezeer heerlyke rystvelden in menigte ziet,
de Macassaaren zelf weven.te trekken , dat al een groot getal van

die zy maaken.Allerlei kopere huisraad,lasten in de eerste tyden plagt te maaken;

jen, Buffels, enz.Endvogels, Ganzen, Koemaar dat nu, daar van zeer veel verschild,
zedert dat deze en gene Landvoogden,

De lasten van ’t jaar 1709.om maar hun cigen beurs (zoo geloove)
189112.150beliepen hierte maaken , haar Edelheden geraaden

En van ’t jaar te voorenhebben, zoo veel schoone landen aan de
158327 170maarkoningen van Macassar van tyd tot tyd

weder te geven.
30764. 180Dus toen meer, dan 1708.Het voornaamste , dat hier de Land-Wat de

voogt te doen heeft, is maar, om deLand- De winsten en inkomsten
ryst, die haar Edelheden van hier vorde-voogt 63407 0beliepen in ’t jaar 1709.hiertebe-ren, te verzorgen, hunne thienden in te

52763- 17In ’t voorleden jaarzorgen zamelen, een waakend oog op het doen
heeft. en laaten van de Inlandze koningen te 10633- 40En dus dit jaar 1709. meer

houden, en voor al om te beletten, dat
Ontrent het land van Macassar heeft'er tusschen de koningen van Boni en Goa

Droogte
men verscheide droogten, die ons nu engeen al te naauw verband komen mag,

ontrent

dan al een schsp gekost hebben, als by Macassarzoo dat de maatregel van Staat hier de
de Walvisch, en de Leeuwin in ’t jaarzelve is, als die de Landvoogt in Ternate
1665., en aan Zilverstein gebleken is, dattusschen de Molukze vorsten te bezorgen

op den Bril bleef.en waar te nemen heeft : want de handel,
buiten die van de ryst, is hier van geen Ontrent  mylen Benoorden de stadt pe daat

Macassar heeft men de stadt Goa, die nu Goa.groot belang.
ook maar een open vlek is , waar byDe rysthandel, en verkoop van dien,
men niet alleen mede een soort van eenplagt, toen Dain Tahalille, die verstandige
vesting heeft, maar welke hy naderhandBonize koningin , weduwe van Radj-
heeft beginnen te versterken; doch wel-Palacka, nog ieefde, uit aanmerking van
kers wallen die koning, volgens ordrehaare diensten wel aan haar alleen gelaa
haarer Edelheden weer heeft moeten af-ten te worden, waar mede dan zekerlyk
oreken , dat ons hier na nader blykenveel geld over te winnen was; doch ze¬

dert is dat weder te niet geloopen, en zal

In de zelve plagt deze vorst van ’t jaaryder brengt zyn ryst zelf maar ter
1669. af tot 1696. toe zyn hof te houden,markt.

doch wegens geschillen , toen tusschenDeze Macassaarze ryst is zeer witeccte
hem en den koning van Boni voorgeval-lieffelyk, en geurig, zoo dat het een lustRyst.
len, raakte hy ’er uitis, om de zelve te zien, te eeten , en

De stadt is maar een gering open nest,maar te rieken , alzoo zy, gekookt op
bestaande uit eenige slegte Macassaarzede tafel staande , haaren geur door een
huizen , die gemeenelyk op staaken,geheel vertrek verspreid; doch zy word
eenige voeten van de grond, of in devoor zoo duurzaam niet, als de Javaan-
hoogte verheven, staan. Men heeft 'erze, gehouden, waarom zy ook doorgaans

ook eenige fraaje gebouwen van deze enminder geld.
gene
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gene Grooten en Hovelingen, doch voor
de rest is ’t niet veel

Over deze stadt, en ’t koninkryk van
den zelven naam , heerscht een koning
oppermagtig. Hoewel de koningskin
deren (zynde Macassaaren van konink
lyken bloede jegenwoordig al mede zeer
veel in te brengen hebben, gelyk zi
zomtyds wel alles daar na hun zin plag-
ten te draajen. Deze plagt in oude tyden

oppervorst van ’t eiland Celebes te zyn,
en schoon de koning van Boni nu mag
tiger, dan hy, is, zoo is 't egter maar
zedert die gemaakte vrede in ’t jaar 1669
dat de koning van Goa of Macassar,
volgens het xvin Art. , afstand van dit
koninkryk der Boegis, als mede van dat
van Loeboe, en van meer andere ryken

gedaan heeft, en dat hy den koning van
Boni van onder zyne magt ontslagen, er
hem als een vry konink op zich zelven
erkent heeft

Zyn magt ging niet alleen over deze
en gene koningen en landen, op dit ei-
land gelegen (waar van die van Tello,
Loeboe, Soping, Palacka, Boegis, To
ratta, Tonadja, Mandar , Maros, en
de gansche kust van Manado de voor-
naamste waren) maar zelfs ook over ’t ei-

land Zumbawa, of over de ryken van
Bima, Tambora, Dompo, Sangarra,

en meer andere landen, daar op leggen

de ; ja zelf stonden de dorpeu Fassir en
Koethe, of Coeti, plaatzen op Borneo
van ouds mede onder dezen magtigen en
trotzenvorst; behalven dat hy ook ’t ko-

ninkryk van Boeton voor ’t jaar 1669
onder zyn geweld gebragt had

Die nogtans de beste kennisse van de
Macassaarze zaaken meinen te hebben.

oordeelen, dat de oppermagt van dezen
vorst niet boven de 100 jaaren geduurt
heeft ; doch wy zullen hier na toonen,
dat deze vorsten al in veel ouder tyden

in de schriften der Maleyers bekent zyn,

als vorsten van een vry groote magt, en
die toen hun ryk al vry verder hebben
zoeken uit te breiden ; hoewel ik wel

gelooven wil , dat hy de landen van
Mandar niet zeer lang bezeten heeft, die
men wil , dat door den grootvader van
koning Sombangko (die in ’t jaar 1653.
overleden is) eerst verovert zyn.

Een van zyne voorname vestingen is
Sambocpo, met eenvlck van dien zelver

naam , dat eenige mylen van Macassar
legt. By wat gelegenheid deze vesting
zoo genaamt en wanneer zy gebouwt zy,
zullen wy in ’t verhaal der Macassaarze

Wyzaaken onder ’t jaar 1580. zien
Invertoonen de zelve hier zeer net

prosil by No. 22. en in platte grond by
No. 23

Wat magt deze vorst wel eer gehad
heeft, hoe groote vlooten hy na Boeton
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en Amboina, in oude tyden gezonden,
en hoe hy ons in die Landvoogdy veel
jaaren aan een geplaagt heeft, hebben
wy onder de zaaken van Amboina al

vertoont, behalven dat wy daar van in
’t vervolg, om het op zyn plaats maar
aan te haalen, spreken zullen.

Noordelyker op, aan de W. kant deze
eilands , is ’t koningryk van Tello gele-
gen , gelyk men daar ook een stadt of
vlek van dien zelven naam ziet. Deze

stadt, en koning, is al in de eerste tyden
bekent , en altyd mede een van de ver-
mogenste vorsten geweest, met welken
in ’t jaar 1669. te gelyk met den koning
van Macassar, of Goa , ’t verbond ge-
maakt is.

Nog Noordelyker leggen de landen

van Mandar en Maros, waar na men by
die koninkryken en landen komt, die

onder den koning van Ternate behooren-
Aan de Oostkant des eilands (daar

t land zich ten deele als een boschagie, en
ten deele met zyne uitnemende schoone

rystvelden tegen ’t gebergte aan, en zelfs
tot boven toe aan der zelver toppen zoo
vertoont) en landwaard in , heeft men
het koninkryk van Boni, en de stadt van
dien zelven naam.

Deze koning, nu de magtigste op dit
geheel eiland , is maar van ’t jaar 1667.
of een weinig te vooren, bekent gewor-

den , gelyk de eerste vorst aldaar toen
nog maar als Radja Palacka, of koning
van Palecka, bekent was.

Naderhand heeft hy zich koning van Boni
Boni doen noemen, gelyk hy ook in de
stadt Boni (die, zoo men wil , wel 8
dagen reizens van de stadt Macassar legt)
gemeenelyk zyn hof houd

Radja Palacka heeft dit vlek niet al-
leen zeer versterkt, maar ook in ’t ko-

ninkryk Tsjinrana (3 dagreizens van
Macassar ) Mandar, en elders, verscheide
vestingen gemaakt, en die van alles,
’t geen daar toe van nooden was , voor-
zien. Hy was de eerste onder zynvolk,
die zelf leerde snaphaanen, en allerlei

schietgeweer, net, en immers zoo schoon
als wy, te maaken , ’t geen hy daar na
ook zyn volk leerde, zoo dat dit by hen
nu een gemeene konst geworden is.

Zyn wapenkamer was waardig om
bezien te worden, alzoo by in zyn leven
in staat was, om 6oooo wel gewaapende

mannen in korten tyd te veld te bren-

gen.
Deze koning van Boni, genegen zynde

aan ’t kasteel Rotterdam, of by den Heer
Landvoogt op Macassar te komen, is
gewoon daar af aan den zelven eerst ken-
nis te geven, om hem met die statie,
en eere, die men gewoon is, in te haa-
len by welk geval hy dan gewoonelyk Bontu-

walak,op Bontuwalak , dat een groote halve
mylS 2

Tello.
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myl van Macassar legt, zyn verblyf houd. Padang geraaken kan , wel 8o mylen,
Men gaat daar na toe, zoo als men de land- van Macassar tot daar toe , van nooden
poort der vesting uitgaat, en de weg te heeft. Daar na moet men nog wel eer
regterhand, die vry hoog en schoon van etmaal landwaard in te paard ryden, waar

na men aan een groot meir komt, overgroote steenen opgezet is, en regt uis
loopt, inslaat net welke, alzoo het vol riet en liesbosch

Zyn hoofdplaats op Boni is Teko ge¬ is, men zonder een fraaje koelte niet al
naamt , waar na dezen vorst ook wel te wel geraaken kan , en dan heeft men

nog wel een etmaal van nooden, eer menAroe Teko, de koning van Teko, ge
op Tsjinrana komtnaamt word In het drooge

Zyn koninkryk is eigentlyk het land moesson legt het (zoo als het zich in
de lengte vertoont) ten grooten deeleder Boegis, zynde een byzondere Natie
droog , hoewel ’er altyd nog een diepeop dit eiland , die mede zeer vernuftig

en dapper, hoewel door de bank by de en bevaarbaare kreek ofte guil in is, om
dat alle de rivieren van ’t gebergte daarMacassaaren niet te vergelyken is; docl
ontrent zich ’er in ontlasten , van waarde dapperheid van Radja Palacka heeft
ille deze wateren van dit meir weer indoor dien hy met de zynen lang onde

ons gedient, en, zoo op Sumatra, als or de rivier van Tsjinrana storten , en dan
verder in zee vallenJava, verscheide swaare veldtogten by

gewoont, en daar zeer veel gezien, en Dit meir, Tempe genaamt, legt mid-
geleerd heeft, dit volk veel dapperder er den in en tusschen het gebergte, en

’t gaat daar ook een weinig op, en daarberoemder , dan bevoorens , gemaakt,
zoo dat zy jegenwoordig schreyeling over intrent zyn ook zeer schoone rystvelden,

die van Goa nenen zouden zitten, by al- waar na toe de Veldheer des konings
dien wy dezen vorst dit niet door hooger van Boni, die (gelyk wy hier na zullen
gezag beletteden zien) in ’t jaar 1709. of 1710. met den

De voornoemde verblysplaats van dezer prins van Boni, zynen schoonzoon, de
koning, Bontuwalak genaamt, was we ylugt nam, zich begaf, om dat hy verzeker

eer de verblysplaats van eenen Crain was, dat hy het daar met zyn volk zeen

Crongrong, een van de voornaamste Ma- wel zou konnen gaande houden; hoewel

cassaarze vorsten, aanhitzer van dien ko hy, zoo ras hy vernam, dat de koning van
ning tegen ons, voor de verovering var Boni in dit meir nu en dan met de zynen
dit volk, en voor ’t maaken van de vrede visschen quam, ten eersten hooger op ne

Hy bouwde te dier tyd daar een zeer t gebergte weck, daar hy zich zoo ver-
ffaajen steenen Moorze Tempel , waar sterkt had, dat hy in staat was, om eer

mede hy egter, alzoo by vry flaauw in leger van 20 of 3oooo mannen met stee-
’t waarnemen van zynen Godsdienst was nen dood te werpen.
al zeer lang is bezig geweest, en na dat Van dit meir nu, of na dat men er
zy al gemaakt was , verscheen hy daa over geraakt is, moet men, nog wel eer
zeer zelden in, om te Sombahjang, of etmaal verre de rivier van Tsjinrana met
om zynen Godsdienst waar te nemen. een vaartuig opscheppen (zoo dat deze
In navolging van dien heeft ’er de koninc jlaats ontrent 4 of 6 etmaal ruim van
van Boeton ook een gemaakt ; doch de Macassar legt, als men alles rekenen zou)
koning van Goa heeft ’er geen en dan komt men eerst aan ’s konings’s Koning-

Een van de fraaiste vestingen van deze groote Baimboeze huizen, onder een der huizen
koning is in ’t koninkryk van Tsjinrana welke or boomen, yder als drie keercls daat.
Schoon Radja Boni hier oppervorst van in hunne middelen, staan
gansch Boni, en dus mede van Tsjinrana Deze huizen zyn buitengemeen groot
(een koninkryk op zich zelven) is, zoo en breedt, met a daken, en een goot in
heeft men hier ook een byzonder koning t midden, en met 70 of 8o digt by een
Voor ’t jaar 1677. was hier eenen Dain staande trappen, om ’er voor op te klim-

Hoeloe koning, die toen zyn ryk aan zyr men, voorzien

oom , Crain Baroeroero, overgaf, die In een van deze 2 huizen onthoud hy
lang daar na hier geregeert heeft zich doorgaans, als hy op Tsjinrana is,

Wat nu het vlek Tsjinrana verder be¬ daar hy allerlei ambagtslieden , van
treft, men heeft 3, en, na het gelukt, goudsmids, zilversmids, roermaakers

ook wel g etmaal van nooden , om hie geschutgieters, krismaakers, piekmaakers,
te komen. Men zeild 'er na toe lange en konstige inleggers der zelve, kruit-
de Oostkust, daar men in 't Z. O. eerst maakers, keurlyke wevers van kostelyke
een vlek, Bonteyn genaamt, dat al mede goude stoffen, en wat dies meer is, by
onder hem staat, en daar hy zich ook zich heeft , en alleen tot zyn vermaak
veel onthoud, en daar na verscheide re onderhoud
ven ontmoet , om welke men ’s nachts De Princen , en verdere hovelingen,
genoodzaakt is ten anker te komen, zoo onthouden zich in een dorp, daar ontrent
dat men, eer men in de baai van Padang- gelegen.

Hy
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Hy wort gemeenelyk van vrouwen ge-
dient, hoedanig zich de koning van Goa,
en zeer veel andere Oosterze vorsten.
gelyk wy op Java, Bantam, Atsjsen, enz
mede gezien hebben, ook laaten die-
nen.

Het koninklyk merkteeken van onder-
scheid tusschen de andere huizen , ’t zy

der hovelingen, ’t zy der gemeene lieden
opTsjinrana, is, dat men een ossenkop,
of ossenhoorns , aan wederzyde van de
gevel ziet, dat geen onderdaan zou dur-
ven nadoen , of voeren , ten waare hy
met zyn leven spelen wilde , alzoo dat
zou worden opgenomen, als of hy na de
kroon, of den vorst na ’t leven stont.

De huizen der princen zyn door twee
klampen, waar op aan wederzyden twec
swaare bamboezen rusten , die ’er voor

gespykert zyn, van andere gemeene hui-
zen onderscheiden.

Wanneer nu en dan Gevolmagtigden
van den Heer Landvoogt na dien vorst
op Tsjinrana gezonden worden, is hy
gewoon de zelve koninglyk met alles,

tewat hy heerlyks in zyn ryk heeft,
hyonthaalen , by hoedanige gevallen

an ter eere van hen wel een hertenjagt

aanstelt, daar zy op die tyd troepen van
wel 1000, 1200, en meer herten zagen.
van welke ’er veelen, zoo verre men die
zien konde, na de zeekant van Tsjinrana,
daar ’t vlak is, gejaagt, en uit welke
dan 60 of 70 stuks bokken (want de
hinden verschoonen zy zoo veel als ’t mo-
gelyk is) door zoo veel Galerans, Crains
of andere hovelingen, en prineen, zoc
lang gejaagt, en afgemat worden , tot
dat zy voor de plaats , daar zich de ko-
ning met zyn gezelschap dan in een
boschhuis onthoud , doodmoede blyven
staan , daar yder ridder zyn beest, dat

hy gejaagt heeft, dan een strop om den
hals werpt, die altyd aan ’t paard vast is,

op dat het hem, weder bekomende, niet
ontloopen mogt ; doch zoo ras die strop
toegehaalt is, werpt zich 't beest op zyde
tegen de grond neder.

Uit deze beesten worden aanstonts dan
de vetste voor de Heeren Gevolmagtig-
den , door zekere daar toe medegebragte
vrouwen, die een geheele kombuis, mei

gereedschap, daar toe noodig, met zich
voeren , zeer lekker toebereid , en hen

dan veel eere en vermaak, met alles, wat

hy maar bedenken kan, aangedaan
Daar is geen dorp in zyn gebied, daar

hy niet diergelyken huis, met een net
thuintje daar agter, en met de noodige
opzieners , heeft, en die van zoo een

dorp moeten wel goede zorge dragen,
om zulke Gevolgmagtigden, even of hy
daar zelfs tegenwoordig was zeer wel
te onthaalen, en van alles, dat zy noo-
dig hebben, rykelyk te voorzien , zoo
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zy, zulks verwaarloozende, niet in zyn
uiterste ongunst vervallen willen.

Als deze vorst, of de koning van Goa,
eenige geschenken aan haar Edelheden
zend , en eenige der zelve van haar
Edelheden ontfangt , worden die ge-
meenelyk met veel statie, en niet zonder
ettclyke charges, en ; kanonschoten, die
verder tot 11 toe wel vervolgt worden,
in de vesting ingehaalt, en by de uit-
togt, als men die verzend , worden ’er
weer ; charges, en skanonschoten, ge-
daan.

By ’t zenden dezer schenkagien, van
wegen haar Edelheden , word in ’t ge-
meen aan de vorst van Boni, als zynde
den oudsten bondgenoot, wat meer, dan
aan den koning van Goa, gezonden.

Na de koningen van Boni en Goa volgt pe ver¬
de koning van Loeboe, daar na die van dere Ko¬
Tello (bevoorens al by ons aangehaalt) ningen.
en dan de koningen van Soping , van
Wadjoe, van Tanette, van Laya, van
Bancala, Panna, Bacca, en meer ande-

re, van welker ryken , alzoo die klein,

en ons meest nog onbekent zyn, ik wei-

nig of niets van belang wete te zeggen,
dan dat zy te zaamen, als onze bondge-
nooten , door den koning van Boni by
den anderen geroepen zynde, Leden van
den grooten Raad des eilands Celebes zyn,

waar in alle de gemeene Landzaaken ver-
handelt worden.

Gelyk nu onder Macassar ook de rykenBima,
van Bima, Dompo, Tambora, enz. openz. en

onze Lo-’t eiland Sumbawa, staan, alzoo hebben
gie daar.wy daar ook eenige Logien, of Paggers

en posthouders leggen.
Deze lieden van Sumbawa zyn niet

heel veel te vertrouwen, gelyk men klaar Verdere
gezien heeft, wameer zy in’t jaar 1686.byzon¬

derhedentoen wy die moejelykheden op Java we-
van ’t ei-gens de dood van de Heer Tak, enz.
land

hadden, zich verstout hebben, tegen het Sumba¬
Contract in ’t jaar 1677. gemaakt (’t geen wa
hen verbied eenige gezanten van vreemde
vorsten buiten onze kennis by hen te laa-
ten komen) een brief, een vlag, en eenig
water , van den koning van Bliton, of

Radja Sacti (anders best met den naam
van den keizer van Maningcabo bekent
met eenige gebeden belezen, niet alleen
te ontfangen, maar de zelve ook een on-
gemeene eere aan te doen , hoedanigen
brief die van Bima van hem bekomen,

en nevens welken de brenger, Intsjeh
Bongso, een Maleyer schimpswyze te-
gen Radja Tambora gezegt had, dat hy
met de Compagnie zoo getrouw te bly-
ven , dood krank was, en nu wel haast,

alzoo ’er iets op til was, de geest geven
Zou.

In oude tyden waren alle de konink-
ryken op Sumbawa op zich zelven; doch
dit eiland naderhand (uitgenomen Tam-
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Wawo, Lawasa, Papoenti, Laleekan,bora , die den Macassaar f maanden te-
Salepe, Sakeewy , Laewong , Waro,genstont, doch eindelyk al mede buigen
Tanga, Sockon, Catoepat, Toewy,moest) door den koning van Macassar
Tompo, Calomon, enz.overwonnen zynde, zoo geraakten zy alle De naam des konings van Tambora in

onder een vorst, hoewel die dezelve niet
’t jaar 1688. was Sulthan Nilaaneddien,langer , dan tot jaar ’t 1667. en 1669.
Abdul Bazet , zyn overleden vader wasbehielt, wanneer zy onder de E. Maat-
Djamaleddien , en zyn zoon, die hemschappy geraakt zyn.
volgen zal, Abdul Djaliel genaamt.De oude koning van Tambora heeft

De Grooten en Ryksraaden hier wor-een contract met ons in ’t jaar 1677. ge-
den Djeweli’s en Toerili’s, en de grootstemaakt, doch die vorst is in ’t jaar 1687.
Mantri (of Ryksraad) word Makandirije¬overleden, en door de vader van den
Hohau genaamt.Opgenwoordigen koning vervangen.

Hier valt veel Sappanhout, Wasch,
Tamboua heeft men veel dorpen, te we¬

Ryst, Paarden, enz.ten, Cadinding, Caukeeloe, Baraboen,

TWEEDE HOOFDSTUK.

MACASSAARSCHE ZAAKEN.

RAcassaarsche Zaaken. In ’t jaar 1420 tast Crain Samarloeka Malacka en Pasi aon.
W In ’t jaar 1580 maakt de Ternataansche koning met den koning van Macassar een
verbond. Redenen van Samboepo’s benaaming. De Portugeezen hier al in t jaar 1538.
en 1545. De Deenen bier 1632. De onzen komen bier in tjaar 1607. Matelief, van

Ons Comptoir bier. Hun gesprek met den koning van Tello-Solt, en l'Heremite.
't Comptoir bier geligt. In ’t jaar 1618. ons volk hier vermoord. Laurens Reaal 1620. bier.
In ’t jaar 1623. t Comptoir weer geligt. 1625. de Heer van Spcult hier. 1627. d’Aan-
slag tegen ons. De Heer Caan bier Gezant 1632. Engelsche en Deensche Logien bier-
De Koning beschreven. In ’t jaar 1636. de Koopman van Vliet, enz. vermoord. Koning

Koning Sombangko en zyn dood. 1646. vanSombangko’s vader, en des zelfs dood.
Hassanoddien in ’t jaar 1653. koning. PrinsSuydwyk hier. Evert Buys hier 1651

Toebereidzelen van ons ten Oorlog 1660.Patinggaloans dood 1654. Slegte Vrede 1656.
De Vloot vertrekt uit Amboina. De koningin van Solors verzoek.

Van daar schepte hy verder na Ma-1;00At de koningen van Macassar van1420.
cassar ontrent Tanahkcke, de Zuidhockouds her al bekent, vermogend,
van Celebes , daar de koning van Ma-en als zoodanige vorsten onder3In ’t jaar cassar, Crain Patinggaloan, of andersle koningen van ’t Oosten beroemt wa-

120 taft Crain Caroet, genaamt, voor de gevreesdeCrain sa-ren, blykt ons in ’t jaar 1420. daar Crain
magt dezes konings, die met zyn vlootmarloeka Samarloeka, koning van Macassar, voor
zoo na by zyn hoofdplaats was, verschrikt,Malacka komt, met zoo vaartuigen na Malacka

en Pafi hem te gemoet voer.gaande, om dien koning te beoorlogen ;
aan. Terwyl nu deze Macassaaren aan qua-ofdoch hy wiert door den Lacsamana

men scheppen (of roejen, zongen zy ze-Zeevoogt des konings van Malacka zoo
ker schep- of roeilied (onder ’t welke zydapper aangerast, dat hy genoodzaakt was
volgens zekere nette maatslag op de Tifana de stadt Pafi , op ’t eiland Sumatra,
of Gong, scheppen) waar in onder an-te wyken, alwaar hy die stadt geen kleine
dere deze woorden van Somhab Oecoeschaade , door ’t verwoesten van haare
Sombah, dat is, wy eeren u Heere, of,landeryen, toebragt.
wy eeren u, oHeer koning, mede quamen,In’t jaar 1580. nam de magtige koningIn ’t jaar
na de beteekenis van welke woorden devan Ternate, Baab Ullab (dat is de Poort1580

maakt de Ternataanze vorst zyn volk, aangezienGods) of anders in ’t gemeen maar Babo- Reden
Tema- hy de zelve niet verstont, gevraagt, engenaamt , voor, om met een magtige van Sam-

taansche verstaan hebbende, wat die beteekendenboeposkonink vloot een togt na ’t eiland Celebes te
en dat zy enkelyk gerigt waren, om de benaa-met den doen, alwaar hy zich in 't voorby

ming.eerbied en agting , die de Macassaarenkonink scheppen meester van ’t eiland Bangay,
van Ma- voor hem hadden, te betuigen , bevie-cassar een en andere daar ontrent gelegen eilanden,

len de zelve hem zoo wonder wel, datals mede van de koninkryken Tamboeko,
verbond.

hy daar op met dien vorst na MacassarTiboro, en meer landen, maakte.
voort
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voort geschept zynde , daar niet alleen
een verbond met hem opregte ; maar
hem aanraadde wat verder van daar een

vesting ontrent de strand te bouwen, en
die , na de woorden van dit scheplied,
Sombah Occoe te noemen, waar van met
'er tyd, door verdraajing, en verbaste-
ring, eerst ’t woord Sombah oepoe, en
daar na Samboepo, gegroeit is.

Wat deze vorst hier te dier tyd ontrent
ge-de verandering van den Godsdienst

daan heeft, zullen wy breeder zeggen,
als wy van deze zaaken hier na in ’t by-
zonder spreken.

Na dezen tyd hebben de Ternataanze

koningen al meerveroveringen op dit ei-
land Celebes, en voor al ontrent de kust

van Manado, en ’t Noorder deel des zelfs,

gedaan; waar van de dappere koning van
Macassar hem nu en dan ’t een en ’t ander

weder, gelyk aan ’t eiland Boeton bleel
dat ook onder hem stont) afhandig ge-

maakt heeft ; maar al het welke hy in

t jaar 1669. aan dien vorst heeft moeten
weder afstaan, gelyk men dat hier na in

het Vredeverbond , Art. xvi. en xvII

zien kan.

Van de Europeesche Natien zyn de
De Por¬

Portugeezen hier al mede de eerste , entugeezer

hier al in al in of ontrent de tyden van den Terna-
’t jaar taanzen Portugeezen Landvoogt Antoni
1538

ralvano, in ’t jaar 1538. en ook ten tyde
1545. van den Onderkoning Martyn Sosa, in

’t begin van ’t jaar 1545. geweest
Zy hebben hier een vast comptoir ge-

ge-had ; doch wanneer dit zyn begin
nomen heeft, blykt my nergens. Egter
is dit een zekere zaak, gelyk hun hoofd
Francisco Viera een byzonder ryk man,

op Macassar een reeks van jaaren aan eer
zyn vast verblyf gehad, en tot ’t jaar 1661
behouden heeft; zonder dat ik van hunne

zaaken iets, dan ’t geen ons alhier onder
’t jaar 1660. voorkomen zal , te zegger
weet, dat wy op zyn plaats in 't vervolg
breeder zullen aanhaalen.

De Deenen hebben hier eenigen tydDe Dee

nen hier aan een ook een comptoir gehad. Wan-
1632. neer zy eerst hier gekomen, of hoe lang

zy hier gebleven zyn , is my onbekent;
hoewel ons blyken zal, dat in ’t jaar 1632.
by de komst van den Heer Caan, de Heer

Roeland Carpe als Generaal, of algemein
Overste, uit naam des konings van De-
nemarken, hier lag, en dat zy toen hier
een Logie, gelyk de Engelzen al een
’er mede een hadden. Ook is dit zeker
dat hier, na ’t jaar 1669. , geen an-
dere volkeren, dan wy, hebben mogen
komen, of handelen, gelyk in het vi

en vis. Art. van ’t voorsz verbond te zien

isDe onzen
Wat nu onze komst hier aangaat, ikkomen

hier in 't zie, dat de Heer Cornelis Matelief in ’t jaar
jaar 1607 1607. den 2den Maart allereerst ontrent
Matelief,

143N.EK

de Zuidkant van Celebes by ’t dorp Ra- 1607.
keka (dat nog wel 7 dagen reizens van

Tello, dat verder om de N. lag, gele-
gen was) ten anker gekomen is. Jyn
volk sprak eerst met eenige visschers,
die hen niet wisten te regt te helpen.
Daar na , weer te land gevaaren zynde,
spraken zy met een Orang Kaja, en met
een Maleyer , welke laatste aan boord
quam, die hem zeiden, waar Tello lag.
Waar op hy van daar, bevindende dat

’t land van Macassar een schoon land was,
na Amboina is gezeild

Niet lang 'er na is de opperkoopman
van Solt,

Paulus van Solt, in ’t zelve jaar, in ge- en l'He¬

remite.zelschap van de Heer Jacques l'Heremite.
door den zeevoogt de Heer Matelief, met
het schip Medenblik den aden Mey uit
Amboina na Macassar gezonden, daar zy
den 1gden dito op de rheede gekomen
zyn.

Wy hadden toen hier al een koopman Ons
Comptoi:van wegen onze Maatschappy, zonder

hier.dat my blykt, wie, en wanneer die hier
gelegt, of wanneer dit ons comptoir hier
opgerigt is; ook blykt my niet, dat de
Engelschen of Deenen toen hier al een
comptoir hadden.

Deze koopman quam ’s namiddags by
hen aan boord, en bragt hen dien zelven
avond nog aan land, alwaar zy dien nacht

in ’t huis , ’t geen de onzen toen hier al
hadden, bleven.

Den 164en dito quam de koning van
Tello, vergezelschapt met den koning van
Battergoa (dit zal mogelyk de koning
van Goa zyn) en eenige hovelingen, by
hen in ons huis, klagende geweldig over
eenige schade die de schepen van d'en zee-

voogt, Cornelis Matelief, aan eenige van
zyne praauwen in zee , wanneer hy na
Amboina zeilde, toegebragt, en hoe hy
wel 14mannen van zyn volk gedood, en

2 praauwen in de grond geschoten had.
Zy schikten met dien koning deze zaak

in de beste vouw, in zoo verre, dat hy
zich eindelyk volkomen daar over be-
toonde voldaan te zyn.

Ook gaf de Heer van Solt aan dien vorst Hun re¬

te kennen , dat de Heer Jacques l'Here-sorek met
den ko¬mite door den voornoemden zeevoogt uit-
ningvan

drukkelyk met een geloofsbrief aan hemTello.
gezonden was , welken brief hy zyn
Hoogheid ook ter hand stelde , daar by
voegende, dat deze Heer last had , om
nader met zyn Hoogheid over alles te
spreken

Hier op belastte hen die vorst, dat zy
op dezen avond by hen zouden willen
verschynen, gelyk zy deden.

Zy gaven zyn Hoogheid te kennen,
hoe de Heer Matelief vriendelyk, uit
naam des konings van Djohor, verzogt,
dat zyn Hoogheid doch geen ryst na
Malacka geliefde te zenden, om de Por-

tu-
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Daar op dan is de Heer van Solt 's na- 1607.tugeezen, onze vyanden, te spyzigen.

2middags van Jacques de Mulder enHy vraagde hen daar op, of zy voorge-
inJacob Janszoon verzeld , landewaartnomen hadden, met den oorlog tegen de

gereden, daar zy ’s avonds eerst aanqua-Portugeezen voort te vaaren, zoo neen,
men, en daar hy hen op eenige schuldenzouden zy hem by de Portugeezen zeer
van zeer weinig belang gewezen had; zygehaat maaken, en hem een gevaarlyken
sliepen daar dien nacht, eyschende vanvyand op den hals haalen, daar hy anders
eenige Portugeezen het geld, als medebest keurde, zyn land voor alle vreemde
de ryst en foelie, die hy hen, tegen zy-Natien open te zetten, en geen zyde te
nen eed, geleverd had.kiezen.

Den 23sten dito vertrokken zy na ver-Egter bragten zy het by dezen vorst
scheide Inlandze koningen, te weten,zoo verre, dat hy hen beloofde, van dit
die van Cangila, Roepo, en Mangalynjaar geen ryst na Malacka te zullen zen
plaatzen , die ik hier niet kenne, enden, gelyk hy dit aanstonts over al in
dierhalven zekerlyk verkeert opgegevenzyn land verbieden liet

zyn) doch dezelve zeiden , dat zy denNaderhand is ons egter het tegendeel
koopman niets schuldig waaren, en bygebleken , en men ontdekte klaar , dat
aldien het volk in zich zelven niet goed-hy dit wel beloofd , doch niet gemeend
aardig en deugdzaam geweest was, zou-had, dat de Macassaaren, zoo wel, als
den zy zonder gevaar hier niet van daande allergrootste veinzers van Staat, we-
geraakt zyn, te meer, dewyl deze ko-ten te doen , en daar in den besten

ningen niet wisten , wat dit zeggen wilde,Italiaan niet behoeven te wyken.
dat men hen quam maanen over een ver-Zy quamen, volgens ’s konings nader
digte schuld, oordeelende, dat hier wellast, den 1yden dito weder voor hem, en
iet anders , tot nadeel van hun land,wierden deftig met spyze en drank,op

inder verborgen kon zyn.zy, Macassaars, van hem onthaalt.

Tegen den donkeren avond quamen zyHy zeide hen toen ook , dat hy de
in Samboepo, daar zy weder hunne nacht-Spaanjaarden, die met een scheepken van
rust namen.Ternate na Malacka wilden , en die op

Daags ’er aan maanden zy hier ook allede eilanden ontrent Boeton ’t zelve ver-
de schulden in, die zy al mede niet halflooren hadden, voor hunne komst in zyne
zoo veel, als zy van den koopman opge-Eescherming genomen, en aan de zelve,
geven waren bevonden te zyn.op hun verzoek, een praauw geschonken,

Hy quam den zasten dito weer in Tello,en dierhalven aan hen te verzoeken had,

dat zy doch hen op zyn rheede niet quaa- gaf aan de Heer l'Heremite een net berigt
van zyne verrigting op dezen togt, enlyk handelen , nog 't regt der zelve
stelden die net in geschrift, doende ver-schenden, of zyn koninklyk woord niet

breken wilden , welk billyk verzoek zy der den koopman dit alles onderteekenen,
hem geerne inwilligden. en hy wiert daar op als een bedrieger na

Het vuilste, dat deze Heeren hier ont- poord gebragt, om hem na ’t vaderland

dekten , was , dat onze koopman hier te zenden, alwaar hy zyn doen zou
moeten verantwoorden.niet alleen met deze Spanjaarden, onze

vyanden, heulde, (hoewel hy nu, by Ook wiert toen dit comptoir, tot 't Comp-
’t aanwezen der Heeren l'Heremite en groote droefheid des konings, geligt, toir hier

zonder hier een ander in zyn plaats te gelgevan Solt, hen verboden had , aan zyn
huis te komen) maar zich ook zeer on- leggen , alzoo zy zeer beschaamt over
trouw en leugenagtig in 't werk van zyne ’t gedrag van dezen koopman waren. Zy
bediening gedroeg beloofden egter aan dezen koning, dat de

Den 19aen en zosten dito hebben deze Heer Matelief ten eersten een ander koop-
Heeren 38 bahar Foelie , door dezen man in plaats van dezen zenden zoude.

koopman hier ingekogt, gelaaden, ge- ’s Namiddags ontbood deze vorst hen

vende te gelyk, volgens last van de Heer weer, onthaalde hen zeer wel , en bad

Matelief, zyne rekening aan de Heer hen andermaal, dat zy zyn land doch niet

l'Heremite over, die, schoon hy in de verlaaten, maar voortgaan wilden om
zelve over al zynen bedriegelyken handel hier te handelen , alzoo by Foelie van

klaar ontdekte, egter den Heer van Sol- Banda ontbieden , en die alleen aan hen
verzogt, hem in ’t nazien van deze bedrie- severen zou.

Daar op zyn zy den 2yAen dito vangelyke rekening te willen behulpzaam
zyn, dewyl hy dezen koopman op zeer veel Tello na boord gevaaren, daar zy tegen
leugens betrapte, om welke te beter na den middag aanquamen , hebben ten 2

te speuren, zy te zamen besloten, dat de uuren hunne ankers geligt, en zyn dus
Heer van Solt een togt landwaart in doen na Gressic voortgezeilt

zou na eenige koningen, op welke hy hen Dit Macassar had de Heer Matelief in
gewezen , en die hy hen wysgemaakt Juni dezes jaars ook als de spyskamer van
had, dat hem nog vecl schuldig waren. Malacka beschreven, raadende de onzen

ver-
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verder, om Banda met ; schepen en zoo
man voor den Macassaar in te nemen,
mits dat daar niemant, dan wy, spece

ryen zouden mogen laden ; en dat wy
hem alle de zelve tegen een vaste prys
zouden afnemen.

Den zosten Augustus liep het schip de
swarte Leeuw , van Amboina na Bantam

vertrokken zynde,op Macassar om ryst aan

In December ging 't schip Gelderland
na Macassar ook om ryst, om met een
gedeelte van dien Amboina te spyzigen,
en het verdere in Ternate te brengen.

Of wy nu in dezen tusschen-tyd weei
een comptoir hier opgeregt hebben, wect
ile niet; doch ’t schynt my als een zekere
zaak , dat zulks geschied is, alzoo de
bedriegelyke koning van Macassar al ons
voll hier in ’t jaar 1618. heeft doen dood-In ’t jaan
saan, en onze Logie afloopen; weshal-

1618. on
ven aan den bevelhebber Arent Maartens-volk hic

vermoord om metzoon toen ook last gegeven is ,

3 schepen, na de Oost gaande, ten eer-
sten op Macassar aan te loopen, en dezc

moord te wreeken

In dit zelve jaar den 134en December
schreven de Heeren xvirnen , dat ’t schit

den Orizont uit Denemarken na Indien
gezeilt, en dat het voornemen was 'er in
’t korte nog 4 te laaten volgen ; waar-
schynelyk , om hun comptoir hier, en
elders, daar mede te versterken.

In’t jaar 1620. is in de maand April of
Laurens

Mey de Heer Oud- opperlandvoogt van
Reaal

ndien, Laurens Reaal, hier by den koning162 hier

weer aangeweest, zonder dat my blykt
dat 'er iet vyandelyks voorgevallen is.

In ’t jaar 1623. gaven de Heeren xvirnen't Comp¬
toir weer last dit comptoir te ligten , zoo dat wy
A1 toen al weder eenige bedienden, die hici

lagen, gehad hebben.

In ’t jaar 1625. den roden Augusti wiert
1525. de

de Heer Oud-landvoogt van Amboina
Heer van

Herman van Speult, zeer wel van den ko-Speult

hier. ning van Macassar ontfangen
In dit zelve jaar den 18den Scptember

Engelsche
hadden de Engelzen hier ook een comptoiren Deen-

sche Lo en haar Opperhoofd was toen eenen Mr
gien hier.Siort.

De Logie der Engelzen heeft maar
een musquetschoot Benoorden ’t kasteel
Oedjong Pandang gestaan.

In ’t jaar 1627. ontdekre men, dat 'er1627.

Aanslagtusschen dezen koning en den koning van
tegen ons—Tidore cen aanslag tegen ons was.

In ’t jaar 1632. den gden Maart verscheen
De Heer hier als onze Gezant de Heer Antoni Caan
Caan hier

op welken tyd de Deenen, hier mede een
Gezant

comptoir en Logie hadden, gelyk zich1632.
alhier van wegen den koning van Dene-
marken de Heer Roeland Carpe (die in

’t jaar 1623. al op den 144en October by
de Nassauze vloot verscheen) als Generaa

en Overste van zyne Natie met  schepen
onthiclt.

III. DeeL.

K E 145N.

Het was te dier tyd tusschen ons en de 1632.
Macassaaren wegens den handel der Na-
gelen in Amboina, niet helder.

Na dat deze Gezant al zyn geschut
gelost had, de wittevlag liet waajen, en
na dat hy een uur op de reede geweest
vas ; quamen ’er 2 Princen, en 6 of -
Hovelingen, met een geschenk aan boord,
om hem te verwelkomen.

Zy wierden van zyn Ed. zeer wel ont-
haalt, waar op hy tegen den avond met
8persoonen na land voer, laatende de
gemelde Princen zoo lang als gyzelaars
aan boord.

Coo ras hy aan land quam, wierd zyn
Ed. zeer beleeft van den voornoemden

Heer Carpe onthaalt, gelyk onze 40 ge-
vangenen uit Macao, en 2 uit Malacka
zoo lang in de Deensche Logie geweest
waren, om hier nu aan zyn Ed., na een

gevankenis van 15 maanden , die zy in
China in ketenen uitgestaan hadden, over¬
gelevert , en in vryheid volgens ’t ge-
maakt verdrag gestelt te worden

Nog dien zelven avond wiert zyn Ed. in
s konings paleis gebragt, dat een schoon
groot, byzonder konstig gesneden en

geen verguld gebouw van hout was,
heerlyk op 46 hooge pilaaren stont, die
wel 3 vadem hoog waren.

Hy vont den koning op een zeer koste-

lyke mat, met2 of ; fluweele leunkussens
agter zich, zitten, zynde van ettelyke
honderd persoonen verzeld , ten deele
hovelingen, ten deele dienaars, doch alle
met krissen op zyde, welker gevesten of
handvatten zommige van goud, andere

van ivoir, en zommige zeer konstig ge-
sneden, of gewrogt waren. Ook zaten
er zo of aa van zyne bywyven naast hem,
die niet anders deden, dan hem geduurig
tabak en pinang te geven.

Zy zaten alle, als de snyders met de bee-
nen onder ’t lyf, op een vloer van gespletene
bamboezen, die doorlugtig was, zoo dat

er geen vuiligheid op kon blyven leggen.
De koning, een dik swaarlyvig man,Ko¬

58 of 6o jaaren oud, en glad van baard, ning be¬
was van verwe tusschen , ’t geel en schreven.
bruin, hebbende niets, dan een met goud
doorwrogt kleedjen om zyn beneden-
lyf, terwyl zyn bovenlyf bloot, en zyn
hoofd met een wit mutsje bedekt was.

Ook was hy zeer vriendelyk en minzaam

van taal, zoo tegen den Heer Caan, en den
Heer Carpe, als tegen anderen die daar
tegenwoordig waren; en zy wierden met
tabak, pinang , jonge klappusnooten,
enz. onthaalt.

Na dat hy met den koning over deze
en gene zaaken gesproken, en daags 'er
aan onze gevangenen man tegen man te-
gen die der Portugeezen , die onder ons
waren, uitgewisseld had, is hy hier van

daan na ’t eiland Boeton gezeilt.
Dat
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Dat de koning van Macassar veel geen genoegen hebbende konnen geven,
plaatzen van den koning van Ternate op om zyn vuile en verkeerde lusten te ma-
Celebes verovert, en in ’t jaar 1634 In. tigen, zoo had hy tot zyn ongeluk zyn
genomen heeft, hebben wy onder dat oog op een van de wyven zyner Hove-
jaar in de stoffe van Ternate al getoont. lingen laaten vallen, en de zelve ook na

In’t laatst van ’t jaar 1635., of in 't beIn ’t jaar zyn hof laaten voeren. Haar man, doo-
1636. de zin van ’t jaar 1636. was onze koopman delyk hier over geraakt, en maar gele-

Koor van Vliet hier met 4 of 5 Nederlanders genheid zoekende, om zich aan den ko-
man van door de Macassaaren gekrist, en in stuk- ning te wreeken , kreeg daar toe deVliet, ena

ken gehakt , en op Boeton was de on-vermoord schoonste, die hy wenschen kon, alzoo
derbevelhebber Steven Barentszoon met de koning met zyn nieuwe meesteres, die
of sHollanders doodgeslagen, dat door hy eenig byzonder vermaak wilde aan-
den bevelhebber Pool aan eenige Boeton- doen , ergens ftont uit visschen te gaan.
ders , die in zyn schip door zekere list Deze gehoonde man , zich behendig
gelokt waren, en die hy van gelyken onder de gedaante van een roejer, of
dede ombrengen , ten deele gewroken schepper, mede in dat vaartuig begeven
wiert. hebbende , nam , zoo ras zy wat van

In ’t jaar 1637. maakte de Heer van land waren , zyn flag zeer wel waar
Diemen met dezen koning weer een nieuw ging in de tent, en stak hem met zync
verbond. verborgene kris met ; of 6 steken onder

’t Jaar daar aan verscheen in Banda voor de voet, en sprong toen in zec, zonder
den Heer Opperlandvoogt van Diemen, dat men hem gekregen, of oit meer van
het Engels Hoofd op Macassar, Mr. Jobn hem gehoort heeft ; doch zyn gansch
Hunter , om Poelo Rhun weer in bezit geslagt, en alle zyne naastbestaanden,
te nemen; een klaar teeken, dat zy toen wierden hier over in ziedend water elen-
nog een Logie op Celebes hadden. dig aan haar einde gebragt, om anderen

Koning. Ontrent dezen tyd regeerde hier een een afschrik van zulken konings- moord
Som- magtig Koning, die niet lang bevoorens te geven.
bangko- de ianden van Mandar en Maros had zoe- Hy liet twec zoonen na, Crain Somi-Konin-vader, en

ken te veroveren; doch hy wiert daar indes zelfs Som-bangko, en Crain Mabella, van welke de
bangkodoor een wonderlyk voorval verhindert.dood. prins Sombangko, nu 22 jaaren oud, Of
en zy1Al zyne wyven en fraaje byzitten hem zyns vaders throon steeg. dood

et
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1646. van

Suydwyk

hier.

Evert

Buys hiei

1651.

Hassa-

noddier

in ’t jaa1

1653. ko

ning.

AAZ

Het eerste dat hy dede, was, dat hy
die van Mandar , de Boegineezen , en
meer andere Celebize volkeren, aan zyne

heerschappy onderwierp. Hy had op
den zelven tyd ook de Toradjers we
konnen overwinnen ( volkeren byna on
der den Evenaar gelegen) doch vermits
hy zich, even als zyn vader, te veel aan
zyne wellusten met zyne wyven overgaf
bleef dit agter weeg.

Hy is in ’t jaar 1652. of 1653. overle-
den, en zyn zoon Hassanoddin, tegens
de gewoonte , in zyn plaats gekomen,
alzoo anders zyn broeder Crain Mabella

hem moest gevolgt hebben.
Onder koning Sombangko heeft van

wegen onze Maatschappy de opperkoop-
man , Johan van Suydwyk, hier als Hoofc

gelegen, die in ’t jaar 1646. in Amboina
verschenen is

In’t jaar 1651. heeft hier ook eenen
Evert Buys, koopman, als ons Hoofd tot

1654. gelegen ; doch na dien tyd heb-
ben wy met de Macassaaren , voorna
melyk in Amboina, in koning Sombangko 's

tyd , en onder den prins Patinggaloan
als Ryksbestierder alhier, veel moeite

gehad, gelyk in ’t breede onder de stoffe
van Amboina getoont is, een spel, dat

na koning Somhangko's tyd van den ko-

ning Hassanoddien vervolgt is, die ver-
scheide vlooten na Boero , onder zyne
veldheeren Dain Boelecan, en Crain Boe¬

tatoeha, tot hulp van den trouwloozen
Madjirz, en van de afvallige Hitoeëzen

in Amboina, gezonden heeft.

De grootste bestierder van alle deze
zaaken was de prins Patinggaloan, een
vorst , die in verscheide taalen, en zelf
in de Latynsche, zeer ervaren was. Hy
had ook kennis van veel konsten, en van

gelyk de't behandelen der Globen ,
Heeren Bewindhebberen hem een heer
lyke aardkloot van koper gezonden heb-

ben ; waar op de Heer Joost van den Vonde
(hem Pantagoule noemende) dit gedicht,
pag. 582. in zyn Mengeldichten te zien,
gemaakt heeft :

Tot eer van Hollands waterleeuw
Herschept de kunst de kupere eeuw ,
Een ronde daar een kloeke vrouw,
Een Pallas, wel in spinnen zou-

Dien Aardkloot zend 't Oostindisch huis
Den grooten Pantaçoule t’huis ,

Wiens aldoorsnuffelende brein,
Een gansche wereld valt te klein.
Men wensche dat zyn scepter wass ,
Bereyke d'eene en d'andere as,

En eer het slyten van de tyd

Dit koper dan ons vriendschap styt,

Alle deze voor ons langer ondragelyke
bedryven van den koning van Macassar
schenen onder den nieuwen koning Has-
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fanoddin, en voor al na de dood van den 1654
schranderen prins Patinggaloan (die aar

Prins Pa¬cen quaade keel den 17den September 1654
tingga-overleden was, en met welken wy over
soans

schepen van Don Francisco Viera de Fi dood

1654.guereda, door ons genomen , doch daar
hy en de koning mede deel in hadden.

groote moeite hadden gekregen) een einde
te zullen nemen, gelyk ’er ook eindelyk
in ’t jaar 1656. een Vrede, by den Heei

SegheGezant Willem van der Beck, Buiten-
Vrede

gemeen Raad van Indien, en oud Land- 1656.
voogt van Amboina, met den koning van
Macassar aangegaan, op quam te volgen,
hoewel zy voor den Macassaar veel te

voordeelig, en gansch niet van de smaak
van den veldheer de Vlaming in Amboina,
was, te meer, alzoomen toegestaan had,

hem alle zyne gevangens, in een tyd, dat
wy in Amboina, en elders, over hem

weder over te leveren.zegepraalden ,
Ook wiert dit zoo quaalyk genomen.
dat hy daar op van zyne bedieningen (zoc
niet beter wete ) van Buitengemeen Raad
en Majoor afgezet wiert.

Ook was aan de Macassaaren by deze
Vrede het vaaren op de eilanden van Go-

ram, Ceram-Laoet, en Ceram (daar eg-

ter zoo veel aan gelegen lag) niet eens
verboden, gelyk 'er kort na de getroffene
vrede, 2 Macassaarze welgemande vaar-
tuigen op Ceram-Laoet overgekomen
waren, waar over men hem nu niet aan-
spreken, nog dit verbieden kon.

Aldus was deze vrede dan maar een
goede dekmantel, om ons nu veel meer

dan bevoorens, te plagen, gelyk hy zulks
niet naliet, daar hy maar eenigzins kon,
dat eindelyk zoo hoog liep , dat wy de
trouwlooze, behandelingen van dezen
trotzen en hoogmoedigen vorst niet lan-
ver konnende, nog willende dulden, haar
Edelheden op Batavia goedvonden dezen

oorlogszugtigen koning eens door de wa¬
venen tot reden te brengen.

Zy zonden dierhalven, om geen schyn
ter wereld van dezen toeleg te geven, een
fraaje vloot in der stilte na Amboina
om aldaar by den anderen te verzamelen
en dan hunnen aanslag tegen Macassar in
’t werk te stellen.

Na dat nu alles hier toe geschikt was,
vond men in Amboina goed, in alle de
gewesten, en op alle des zelfs buiten-
comptoiren, een algemeenen en plegte-
lyken Vast- en Bededag te houden, om
den zegen des Heeren over deze onder-

neming op het ootmoedigste af te bidden.
Daar na wierden de Heeren Johan van

Dam, en Johan Truytman als Opperhoof¬
den van deze vloot, door de Heer Jacob

Hustaart, Landvoogt alhier, voorgestelt,
waar aan zy alle onder eede verbonden,
en waar na alle stukken van de vesting
Victoria in ’t rond afgeschoten wierden.

AlsT2
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voorby den brandenden hoogen berg op 1660.Als nu alles dusverre klaar gemaakt en
t eerste eiland, door de engte van Lom-yder na zyn boord geordonneert was,
batte henen, tot dat de vloot, niet zon-liepen de gedagten van deze en gene her-

waarts en derwaarts, overwegende waar der gevaar, alzoo de grond niet heel
goed was, voor ’t eiland Solor ten ankerna toe doch wel den toeleg zoude mogen
quam, alwaar men de koningin van So-wezen, en wie het zou mogen gelden.
lor, met een groot getal van haare Groo-Zommige spraken van Solor en Timor,
ten, onder ’t gerainmel van een grooten van de Portugeezen aldaar, te meer,
getal van Gongen en Tisa’s, aan boordalzoo ’t schip Arnemuiden derwaarts voor

krceg, ter eere van welk ’er wakker ge-af gezonden wiert, hoewel dit maardien-
schoten wierd.de, om hen, als onze vrienden, te waar-

Zy verzogt, dat men wilde aanhoudenschouwen, dat wy hen niet meinden, en
ko-De

met haar in vrede en vriendschap te leven,dat zy dierhalven niets te vreezen had- ningin
en dat men weer een vesting op haar land van Solorsden.

bouwen wilde, om haar tegen de Portu- verzoek.Men verliet daar op in Mey 1660. het

geezen, haare en onze vyanden, te be-eiland Amboina , en de Opperhoofden
schermen.ertrokken van daar met een vloot van

Men zei haar dit toe, met verdere be-22 schepen, ; galjoots, en 8 chaloepen,
loften, dat men, na den Macassaar be-of in ’t geheel 33 zeilen sterk , waar op
teugelt te hebben, hier weer met eenige24 vaandels blanke koppen, tot 50 yder,
schepen komen zoude, om de Portugee-en 400 koppen van de Inlanders, meest

zen op Timor ook te bezoeken ; waarAmboineezen, waren, alle welke met het
op die verheugde Vorstin met haare ma¬verdere scheepsvolk ontrent 2700 man

uitmaakten. gese Edellieden zeer vergenoegt na land
Men schokte met de zelve voorby het vertrok.

hemelhoog gebergte van Boero, en meer Men vond deze ankerplaats zoo gevaar-
andere eilanden, voort, tot dat men het lyk, dat men best keurde ’t anker te lig-
klein eilandje Batatarra , en daar na de ten, en na de overwal van ’t eiland Ser-
hooge bergen van de eilanden Lombatte bite over te steken, alwaar zy digt by
en Serbite, in ’t oog kreeg, alwaar nu de land ten anker quamen, meinende hier

versch water te vinden , doch vergeefs;Opperhoofden geraaden vonden, aan de
verdere scheepshoofden, kennis te geven, en moesten van daar na Lamhale's engte,
waar na toe de togt aangelegt, en dat tusschen Solor en Serbite, verzeilen, en
het op Macassar gemunt was, doch dat daar ten anker komen, daar zy aan ’t laatste
men de vloot eerst eenige dagen aan de eiland een schoone rivier vonden, niet
eilanden Serbite en Solor zou laaten ver- verre van ’t vlek Lamhale in zee storteu-
verschen , om dan na Macassar over te de ; doch mogten van de schepen niet
steken, een taal, die zommige bevreesde aan land komen, hoewel de Soloreezen,
volkeren in deze vloot wonderlyk in de en eenige andere Eilanders gelegenheid
ooren klonk, zoo dat zy wel wenschten genoeg gaven , om allerlei verversching
in Amboina gebleven te zyn. voor geringe beuzelingen en snuisteryen

Men liep tusschen Lombatte en Serbite tot hun volkomen genoegen in te
met een holle zee, en een sterke stroom, ruilen.

DERDE HOOFDSTUK.

XE vloot zeilt na Macassar. De twee Opperhoofden loopen voor uit. Hun berigt.
DZy tasten 6 Portugeesche schepen aan. En verslaan de zelve, Zaaken, toen voor-

gevallen. De onzen veroveren de vesting Pannakoke. De MacaJaaren op de vlugt gedre-
ven , en een groot deel van de stadt verbrand. Gezanten van den koning verzoeken stilstant
van wapenen. Die hen geweigert, doch eindelyk toegestaan word. Gezant, maar monde-
linge last hebbende, wort te rug gezonden. Portugees schip aan strand gejaagt. DeMa-
cassaaren geven eenige gevangenen over. De Heeren Truytman na Bima, en van Dam na
Batavia. OpBatavia in Augustus de Vrede getroffen. In ’t jaar 1665. schendig verbroken.
Ons Opperhoofd vlugt na Batavia. Met Radja Palacka mede. Deszelfs gevallen. Zyn
vlugt na Boeton. De koning van Macassar beoorlogt Boeton. En brengt het tot het

uiterste. De Heer Speelman verslaat de Macassaaren.

den 28sten Mey van hier, zeilende weerA dat nu de gansche vloot zich
tusschen de engte van Lommahale envan genoegzaame verversching,I

drinkwater, en ’t verdere noo- Lombatte, voorby den Lombatzen vuur-
dige, wel voorzien had, vertrok dezelve berg , door, tot dat zy in de ruime zee

ge-
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met 34 zeilen langsgekomen zynde ,
’t eiland Ende na Macassar voortzeilden.

Na dat de vloot ontrent ’t eiland Cele
bes gekomen was, wiert in den Vloots-

raad besloten , dat de Heeren van Dam
en Truytman met  schepen, de Mars en
Breukelen, na Macassar voor uit loopen,
en een proeve nemen zouden , of door
minnelyke verzoeken deze hardnekkige
vorst nu nog niet tot reden te brengen,
en met hem een vrede zou te maaken zyn,
waar op men zich wat vaster , dan op
alle de voorige vrede-verbonden, zou
konnen verlaaten ; en terwyl zy dit on-

derstaan zouden, zou de vloot nog twee
dagen over en weder blyven zeilen.

Na dat men dit in 't werk gestelt had
liep de vloot by Tanahkeke ten anker
om zich volkomen slagvaardig te maaken,
en ten eersten de vestingen der Macassaa-
ren met een dapperen moed aan te tasten

Terwyl onze vloot hier nog lag , za
gen zy den 1oden Juni van verre een Ma-
cassaars vaartuig in ’t verschiet, ’t geer
zy dagten dat hen de blyde tyding van
een aangenaame vrede brengen , en var

alle volgende moeite verlossen zoude:
ter de-doch na dat deze gasten de vloo

gen bezien en verspied hadden zeilden

zy te rug. Ondertusschen zag men de2
vooruit geloopene schepen Mars en Breu-
kelen te rug komen, die moeite hadden

om by de vloot te gerauken, weshalven
men best keurde digt by hen te komen
ankeren

Zy bragten tot berigt, dat zy op de
reede van Macassar 6 Portugeesche sche-
pen voor der zelver verblyfplaats, zeer
ryk geladen nu pas van Macao gekomen,
hadden zien leggen, die voornemens wa-
ren ten eersten na Goa te vercrekken ;

maar om hen de pas daar toe af te sny-
den, vond men goed, aan de Macassaa-

ren, by ’t aantasten van deze Portugeezen
in ’t gezigt, en onder den rook van hur
kasteelon, eens blyken van onze dapper-

heid te geven, en hen te toonen, dat wy
zoo zeer niet te veragten waren, als hen
de Portugeezen , met ons voor bloode
zeeroovers, en een volk zonder Prins, of
Regecring te schelden, hadden wys ge-
maakt.

Men wagtte niet langer als den mor-
gen daar aan , en taftte hen , na ’t uit-
storten van een zeer ernstig gebed tot

God , om zynen zegen over deze onze
onderneming, met het aanbreken van der
dag door 2 schepen met de uiterste dap-
perheid aan , begroetende hen eerst met

een volle laag
De Portugeezen , die mede op hur

hoede waren, en hier voor wel gevreefs
hadden , deden in 't eerst geen kleine te

genstant; maar verbaast stond de koning
van Macassar, als hy deze 6Portugeescht
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schepen door z Hollandsche (een zeer on-1é60
gelyk getal, en dat na ’t werk van geen
bloodaards, gelyk zy altyd voorgegeven
hadden, geleek ) terwyl de gansche vloot

dit spel maar aanzag, zoodanig zag ha¬
venen, dat zy niet wisten, waar zy zich
keeren of wenden zouden; uit al het
welke hem nu te laat bleek, dat hy zich
veel te onvoorzigtig door deze Portugeeze
snorkeryen had laaten misleiden, en dat
het hem in ’t korte wel berouwen mogt.
dat hy de vrede , hem zoo edelmoedig
van de Hollanders aangeboden, niet aan-
genomen had.

Terwyl dit de koning met zyne hove¬

lingen van zyne vesting, benevens een
schaar van duizenden Macassaaren , die

’t strand vervulden, aanzag, spronk tot
hunne uiterste ontsteltenis de Portugee-
sche zeevoogt met al zyn volk aan dui-
zend spaanderen in de lugt, by ongeluk
een schoot, of eenig vuur, in zyn kruit-
kamer, die in vollen brand geraakte,
gekregen hebbende. Hier door geraak-
ten ook nog 2 andere van hunne schepen
in brand , die tot aan ’t water verteer-
den, hoewel ’t meeste volk, na de wal
swemmende, zich zelven borg

Twee andere schepen wierden doorgn ver-
onze 2 tegen strand gejaagt, en ’t laatste, saan
nostra Seignora di Remedio genaamt, maar dezelve.
die wel een slegt remedie betoonde te zyn
wiert door de fluit Breukelen aan boord
geklampt, en in aller gezigt verovert,
en voortaan de Hollandze nemedie ge-
naamt. Men vond ’er veel zyde stoffen,
Sandelhout, en veel Chineeze waaren in.

Men had ook veel Portugeezen gevan-
gen bekomen ; doch men gaf hen vry-
heid, om weer na land te gaan, en daar
te verhaalen , dat dit maar een voorspel

was, en dat het nu eerst regt de Ma.
cassaaren, daar zy cigentlyk om gekomen
waren , gelden , en dat men hen eens

leeren zou, wat onderscheid ’er was tus-
schen ’t snorken der Portugeeaen , en
tusschen de dapperheid der Batavieren,
die zy nog niet regt kenden.

Alle de schaade , by de onzen in dit
gevegt bekomen, bestont in 4 dooden,
en 8 gewonden; maar ’t scheelde weinig,

of onze zeevoogt was met den Portugee-
schen in de lugt gesprongen, van voor-
nemen geweest zynde, om hem aan booro
te klampen, waar door hy vry digt by
hem genadert, en in groot gevaar geraakt
was

Het verlies der Portugeezen hield men

voor ons wel verborgen; maar het is ligt
te denken, dat zy veel dooden, en niet
minder gewonden hadden ; zoo dat zy
niet in staat waren , om den benarden

Macassaarzen koning eenige hulp toe te
brengen.

Het was daar in de vestingen, en in de
stadt,T3
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stadt, alles in roeren, en duizenden van
Macassaaren, die dit gevegt aanschouwt
hadden , en nu als de mieren door mal

kanderen liepen, wisten niet waar zy zich
van benaautheid keeren of wenden zou-
den, terwyl zy van hunne opperhoofden,
en de heeschgeschreeuwde Macassaarze
princen , yder tot hun vaandel geroepen
wierden, om mede aan dien doodendan-

geraaken.te
’t geDe oever weergalmde van

schreeuw der menschen, en van ’t geram-

mel der Gongen en oorlogstrommels, die
eneen vry naaren toon alomme ssoegen

men zag eindelyk van de vestingen der
Macassaaren de bloedvlaggen opstecken,

waar uit men moest afnemen, dat zy ge-

negen waren zich dapper te verdedigen,
en niet ongewroken te sterven.

Daags ’er aan besloot men den vyand
zonder tyd te geven, weder aan te tasten,
waar op de vloot , 35 zeilen sterk, of

den Macassaar aanstonts los ging, hoewel

zy ’t ongeiuk had , dat het stil wiert;
doch tegen de middag weder een fraai
koeltje bekomende , waar op zy toen al
kanonneerende en weder met schroot la-

dende , al zagtkens na de wal schokten,
’t geen in den vyand geen kleine versla

genheid veroorzaakte.
Niet lang daar na quam ’er een vaar-

tuig met een vredevaan aan boord, met
eenige Edelen, in last hebbende, om de
Opperhoofden dezer vloot uit ’s koning-
naam na de teden van hunne komst ontrent

zyn land te vragen. Zy wisten die zeer
wel ; doch zogten de onzen maar op te
houden; die, veel te wys daar toe, hen

maar kort en goed bescheid gaven, en
zeiden om geen andere reden daar geko-
men te zyn, als om den trouwloozen ko¬

ning van Macassar eens te degen over alle
zyne aan ons bewezene trouwloosheden
te straffen , en om hem te leeren , dat

wy zulken blooden volk niet waren, al
hy zich van de lathartige Portugeezer
had laaten wys maaken; maar dat wy, a

te lang en te veel van hem getergt zyn-
de , hem nu eens regt toonen zouden,

wat voor een soort van volk de Hollan-

ders waren.

Met deze bedroefde tyding keerden zy
weder na land, en bragten hunnen benar

den vorst, die gemeint had door zyne
listige vleyeryen ons nog altyd wel tot de

vrede te zullen brengen, in een vry jam

ge-merlyken staat, alzoo by nu wel te
moet zag, dat ’er geen middel was, om

dit gruwelyk onweder te konnen ontgaan,
veel minder, om zulken magt van volk
en schepen te wederstaan.

Den 12den Juni by de eerste vesting de
Macassaaren ten anker gekomen zynde,
bleven zy daar alzoo ’t stil was, leggen,
zonder aan wederzyden eenen kanonschoot

A RSCHE

te doen; doch wat na 9 uuren ’s morgens 1660
rukten1, der klockste schepen de ankers
uit de grond, schooten wakker eerst op
de vesting Pannakoke , loopende zoo al
verder na de vesting Samboepo ,om

’t gros der Macassaaren daar na toe te

lokken, en op die wyze door een krygs-
list Pannakole door cen troep volks van

ons te doen verrasschen.
Hier was nu ’t blad wonderlyk omge-

keert, daar de Hollanders dat zelve kasteel.
voor ’t welke zy zoo menigmaal gestre-
ken hadden, om Crain Crongron, prins
van de vesting Gressic, den grootsten aan-
hitzer van den koning tegen ons, te eer-
bieden, nu zoo dapper dorsten aantasten,
en de volle laag aan ’t zelve geven

Na dat 'er zulke groote blaauwe boo¬
nen vlogen,en zy ze langs ’t strand hoorden
balderen, zag men van alle die duizenden

menschen , daar ’t strand bevoorens van
krioelde , er nu geen een ; maar aan-
stonts wierden wy uit hunne vestingen
mede dapper, doch in de hooge lugt, oe-
ant voord , alzoo al hun geschut scheen
gestelt te zyn, om de vogels in de lugt,
en niet om menschen te schieten. Wy
liepen eindelyk de bogt in, beschoten de
stadt met ernst, en hielpen daar alles

wakker in roeren.

Na dat nu de onzen ondertusschen tot

voor de vesting Samboepo genadert wa-
ren, brandden zyn met haar ii schepen
gelykerhand met zulken geweld daar op
los , dat alles in die vesting daverde en
dreunde.

Zy gaven hier op weder goed ant woord,
te meer, alzoo de Portugeezen hun oord
verlaaten, en zich by den koning tot hulp
in de vesting begeven hadden, waar door

zy onze schepen al zeer groote schade
met huune swaare kogels van 18 en 24
pond toebragten.

Een van ’s konings liefste wyven was
met een swaare kogel, als zy nevens hem
zat, in flarden geschoten, zoo dat hem

het ingewand om de ooren gevlogen was ;
door al welke belemmeringen deze vorst,
half raadeloos geworden, ordre gegeven
had, dat eenig volk , dat in de vesting
Pannakoke lag , daar uit trekken , en

spoedig tot zyn hulp na die van Samboepo
komen zoude.

Dit wiert volgens ’s konings last in
’t werk gestelt, te meer, om dat zy geen
vyand by de vesting Pannakoke meer
vernamen ; doch de onzen van de sche-

ven, nu hunnen slag wel waarnemende,
begaven zich te land, en namen die meest-

verlaatene vesting, met weinig moeite
in, alzoo de geringe manschap, die 'er
in gebleven was , zich niet in staat be¬
vond, om hen te wederstaan, weshalver

zy reets ’er alles na geschikt hadden, om

de Land- en Waterpoort uit na de stadt
te

De onzen

verove-

ren de

vesting
Pannako¬

ke.
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te vlugten; doch ’t wiert hen door onze1660.
piekeniers belet, en alles, dat men vont,
in de pan gehal't

Veel Macassaaren lieten hier het leven,

en veelen, die geen lust hadden om aan
een piek geregen te worden, spronger
zich liever van boven neder te barsten,

terwyl de onzen alles in deze vesting in
volkomen staat van verdediging bragten,
voorziende de zelve van genoegzaame
manschap, en ammunitie van oorlog, en
laatende , tot spyt der Macassaaren , de

Princevlaggen daar af waajen.
Zoo ras hadden de Macassaaren dit niet

De Ma¬
vernomen, of zy quamen, met duizen-cassaaren
den van de vesting Samboepo weer na dieop de

vlugt ge van Pannakoke, vallende met een afgrys-
dreven zelyk geschreeuw op ons volk aan, mei-
en een
grootdeel nende zoo bloots voets 'er weer in te ge-
van de raaken; maar zy wierden zoo jammerlyk
stadt ver door een ysselyk gebraak van een menigte
brand. metaale stukken, en door het doodelyk

gekrys der door de lugt huilende en zis-
zende donderballen, en knuppels, en der
van een berstende handgranaaten , be-
groet, dat zy niet wisten, waar zy zich
henen draajen zouden, hoewel dat veelen
van hen benomen wiert, alzoo zy op de

plaats dood bleven leggen.
Daar na togen de onzen in zeer goede

ordre uit de vesting op den vyand aan,
en dreven hem ten eersten verder op de

vlugt, jaagende hem tusschen de groote
rivier, tusschen die 2 vestingen, na-

Daar na trokken de Heeren van Dam

en Truytman met hun volk te rug , sta-
ken alles, wat zy ontmoetten, in lichte
vlam , waar door zy een groot gedeelte
van deze trotze stadt in koolen leiden, en

aan de vlam opofferden, na welke dap-
pere daad zy weder na hunne vesting
keerden

Ondertusschen beschoten de onzen var

de voornoemde ii schepen Samboepo

nog al walcker, tot dat zy de vlam var
de stadt Macassar ziende ten hemel stei-

gen , en de onzen reets op Pannakokt
zegenpraalen, het nu tyd oordeelder
Samiboepo wat te laaten rusten , en na
’t Portugeesch oord af te zakken, gelyk

zy, zonder de Logie der Engelschen te
moejen , tot hun genoegen ordentelyk
deden.

Na dat zy nu voor de sterkten der Por-
tugeezen gekomen waren, donderden zy,
zeer digt 'er langs loopende, niet weinig
daar op los, gevende aan hen van de 11
schepen te gelyk de volle laag met zul
ken afgrysselyk gekraak en gebalder, dat
de Portugeezen meinden, dat het 12, 18
ponders, en knuppels, in haaren oord re-
gende.

Zy liepen dus voorby hun heenen tot
het Noordelyk kasteel, Oedjong Pandang,
doch keerden spoedig te rug, om de Por-
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tugeezen nog eens ter degen te groeten , 1660
daar zy toen ketels vol blaauwe boonen

in hunne vestingen zagen vliegen, en die
wy hen daar gestadig zagen ontduiken,
en in ’t einde nog eens langs hunne sterk-
ten loopende, en met een verschrikkelyk
gebalder alles op haare reets verwoestede
bateryen losbrandende, wenschten de on-

zen, alzoo het donker begon te worden,
hen goeden avond , komende by onze
andere schepen onttent de vesting Panna-
koke ten anker, alwaar zy bevonden
weinig volk verlooren te hebben.

Den 13den dito zont de koning van Gevanten
Macassar, die geen lust meer in zulken

van den
koningspel had, eenige Afgezanten na het schip
vernoe-van den zeevoogt, verzoekende de Heerer
ken stu-

van Dam en Truytman om een stilstand
stand van

van wapenen, betuigende verder, dat dewapenen.
koning over de dapperheid der Hollan
ders zich ten uitersten verwondert had,
en dat hy door middel van deze stilstand

verder tot een goede vrede hoopte te ko-
men.

Onze wakkere Opperhoofden wel
ziende, dat de listige Macassaarze koning

Die hendoor deze vleyeryen niet dan tydwinnins
gewei-

beoogde, en niet genegen zich om der
gert

thuin te laaten leiden , zeiden vlak uit
dat zy dien trouwloozen koning nergens
in meer geloof, of het allerminste uitstel
wilden geven ; maar dat vegten hier de
boodschap, en dat alles , ’t geen zy dus
verre gezien hadden, maar een begin

was. Ja dat zy van daar niet meinden
te scheiden, zoolang 'er maar iets van ge
heel Macassar overeind stont , alzoo zy

besloten hadden al zyne vestingen tot de
grond toe te llegten , en hem met alle
de zynen of aan ’t swaard op te offeren,
of na ’t bosch te jaagen, op dat hy daar
door leeren mogt , de Hollanders wat
meer te agten, en aldaar met bedaartheid
zyne menigvuldige trouwloosheden met
berouw na te denken.

Dit antwoord ontstelde deze Gezanten
dochniet weinig, zynde de eerste Princen var
eindelyk’t ryk, en eenige Priesters, egter verkre
toege¬

gen zy nog stilstand voor 2 etmaalen, er
staan

langer niet, mits dat de koning binner word.

dien tyd eenige gevolmagtigde Gezanten
zoude afzenden , die met ons na Batavi-
zouden gaan, om daar met haar Edelhe-
den een vaste vrede te ssuiten.

Daar op voeren deze Gezanten vrolyk
na land , die hunnen koning net berigt
gaven; die in 't eerste over de weigering
der stilstand zeer ontstelde; maar daar na
verstaande, dat zy egter voor 2 etmaalen
toegestaan, en daar op gegrond was, dat
hy binnen dien tyd Gezanten met volle

magt na den Zeevoogt zou moeten zen-
den, om met ons na Batavia te gaan, en
daar een vaste vrede te maaken, nam hy
die voorwaarde zeer verblyd aan, en zont

bin-
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lyke vrede getroffen wiert, hoewel 'er 1660.binnen dien bepaalden tyd Crain Papowa,
op Macassar nog tot den 16den Novembermet volle magt na de onzen af, om, van

In Au-mede getalmt is. De Heer van Darn zouveel Macassaarze Grooten verzeld, met
justus de

weer na Macassar gegaan hebben, dochhen na Batavia te stevenen.
Vrede ge-

wilde alleen gaan, en lei, om dat men troffen.Men vraagde hem aanstonts na zyn
hem dat niet toestont, zyn dienst alsbrieven van geloof aan haar Edelheden,
Majoor neder, en toen ging de Heerhy zeide, dat hy zelf de brief, en dat zync
-aauw met de Heer Wagenaar.last, die hy van den koning had, mon-

Doch wat hielp ons deze vrede, alzoodeling was; doch men zei hem, dat wy
t den Macassaar onmogelyk was zyneons aan geen woorden zouden houden,

schelmstukken en trouwloosheden na tedat 'er brieven door ’s konings hand ge-
aaten , waar van deze koning ons ver-teekent, en wel aanstonts, moesten zyn,
scheide nieuwe proeven gaf, met onzeof dat wy hem terstont weder zouden

verongelukte schepen aan te tasten, ’t volkaantasten.
te vermoorden , en de goederen weg teTerwyl Crain Pappwa na land ging,
rooven, gelyk aan ’t schip de Walvisch,om den koning kennis hier af te geven

In ’t jaaren in ’t jaar 1665. aan het schip de Leeu-jaagden de onzen nog een Postugees schip
1665.win, op den Bril gebleven, gebleken isaan strand , zynde een der 2 voorige,
schendig

zonder zich aan zyn dieren Eed, op der’t geen na Goa stillekens meinde te loo- jebroken.
Coraan, met ’t drinken van Kriswateipen , doch dat zy nu zelf op strand in
gedaan, eenigzins te kreunen; ja zelf hadde grond boorden, en in stukken kap-

ten. een Macassaarsch prins de stoutheid, om
ons Opperhoofd, toen op Macassar leg-De Macassaaren, vry handelbaarder
gende, en ’s konings hulp wat ernstig,dan te vooren geworden, gaven ons nu

ontrent dien laatsten bodem, tot bergingop ons verzoek, ten eersten onze gevan-
van ons volk en goederen verzoekende,genen over , die zy van een scheepien

OpOnseen sufflet te geven , weshalven het onsserooft, landwaard in gevoert, en zeer
perhoofdOpperhoofd best dagt, ten eersten zynemishandeld hadden, zoo dat het duizend
vlugt na

biezen te pakken , en zich met een vantegen een was , dat deze menschen zoo Batavia.

lang in ’t leven gebleven waren, dewyl onze schepen , daar nog leggende , na
Batavia te begevenzy hen het noodig voedzel onthouden

Die vorst toonde dit nog al zoo wel inhadden.

dat zelve jaar, wanneer hy 10000 gewaa-Men besloot ondertusschen in de vloot,
dat de Heer Truytman met eenige sche- pende mannen na ’t eiland Boeton zont,

en de stoutheid had , om aldaar onzepen na Bima om ryst, en dan verder na
vestingen aan te tasten , en ons volk teSolor enTimor gaan zou, om de Portu-

geezen daar aan te tasten, en op Solor een mishandelen, zonder zich aan onzen Ge-

zant Pieter de Bitter te gedragen.vesting te bouwen. Ook vond men goed
Pannekoke met een noodige bezetting te In dien tyd nu, dat ’t voornoemt Ma.

MerRadja
cassaars Opperhoofd, na dat hy zoo on-voorzien, en dat de Heer van Dam met Palacka

mede.de andere schepen, en de Macassaarze Ge¬ behoorlyk gesuffletteert was , vertrok,
zanten na Batavia zou loopen. ging met hem in stilte mede een Boegis

Eindelyk hadden die Macassaarze Prin- Edeling, Radja Palacka genaamt.
cen als Gezanten zich klaar gemaakt, Deze Jongeling, zeer mienoegt op den
om met  vaartuigen mede derwaarts te koniug Hassaneddien, had dubbelde rede-
gaan; en van dit alles na Batavia kennis en nen, om zyn koning te ontvlugten; want
van de bevogte zeege op de Macassaaren zyn grootvader was door den koning van

Des zelfsdoor a scheepkens gegeven zynde, wierd, Goa, Sombangko, levendig in een rystblol
sevallen.zoo op de vloot, als in de vesting Panna- te pletteren gestampt, en zyn vader.

koke, eerst een algemeene Dankdag ge- eerste Bedienaar van staat, en al eens be-
houden. genadigt, was, om dat hy ten tweede-

Vier schepen bleven hier tot dekking maal na ’s konings leven gestaan had, ge-
der vesting, en van onze bezetting, en krist. Van dezen koning nu was Radja
om op de Portugeezen , en hunne sche- PalackaPinangdoos-drager; maar, schoon
pen te passen; en de andere vertrokken, jong, egter zoo vol wraakzugt, dat hy
na dat ze dezen van vrees gekrompen maar wenschte gelegenheid te hebben,
koning hoflyk met hun geschut gegroet om zyn grootvaders en vaders dood te

hadden, onder ’t geklank van tromper- mogen wrecken, en by deze gesteltenis
ten , en ’t geroer der trommelen , van van zaaken geraakte hy mede na Ba-
daar, en zeilden tot Tanalikeke voort, tavia

alwaar de Heer Truytman na Bima, en Zoo ras hy daar gekomen was, klaagde
de Heer van Dam met de vloot, en met hy zyn leed aan haar Edelheden, verzogt
de Macassaarze Gezanten, na Batavia hunne hulp, en wecs hen te gelyk aan,
liep, alwaar men de Gezanten deftig in- hoe zy hun leed zouden konnen wree-
haalde, en in Augustus een goede en bil- ken, en wat middel 'er was, om meesters

van
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van Macassar te worden, onder toezeg
ging, dat by haar Edelheden merkelyke
onderstant doen zou.

Daar op heben haar Edelheden alles
met heim rypelyk overlegt , en besloten
een aanzienelyke vloot derwaarts te zen-

den, van welke de Heer Cornelis Speelman
zeevoogr zoude zyn ; doch men vont ook

goed Radja Palacka, van wiens vlugt men
op Macassar nog niets wist, voor af na
Macassar te zenden, alwaar hy geko-
men zynde, om zyne volkeren by den

anderen te verzamelen , dit zoo bot en
onvoorzigtig begon, dat hy, zoo by het
niet ontweken was, in ongemak geraakt,
en zeer ligt zyn kop verlooren zou heb-

Zyn vlug
en; doch hy vlugte nog tydig na Boeton,

na Boe-
van waar de koning van Goa hem doorton.
Gezanten op-isschen dede; doch die vorst

zei , dat hy hem als een vriend in zyne
bescherming genomen had, en niet ge-

negen was hem over te geven.
Daar op zont de koning van MacassarDe ko-

ning van een vloot van 25000 man in ’t jaar 1666.
Macassar na Boeton, eischte Radja Palacka weder,
beoorlogi of dreigde anders dezen koning, en zyn
Boeton

land, te zullen verderven.

Den koning van Boeton, dus door dien
van Macassar geperst, en aan de andere

kant door Radja Palacka verzekert, dat

’er maar weinig dagen ontbraken, in
welke de Heer zeevoogt Speelman met

een aanzienlyke vloot tot zyn hulp hier
wezen moest, sloeg dit op deze verze-
kering weder af

Daar op belegerde de koning van Ma-En brengt
cassar Boeton, en dwong dien koning inhet tot het

uiterste. t gebergte te vlugten, alwaar hy hem zoo
sterk vervolgde, dat hy het daar niet lang
zou hebben konnen harden ; doch de

looze Radja Palacka , vreezende dat hy

besluiten mogt hem aan dien koning over
te geven , zeide vast tyding te hebben,
dat de Heer Speelman naby was en dat
hy binnen 6 of 7 dagen op Boeton zou
zyn.

Hier op verzogt de koning van Boeton

maar deze weinige dagen uitstel voor-

gevende , dat hy de bergvolkeren zoo
schielyk tot deze overgave niet bewegen
kon; maar dat hy anders geheel en al
daar toe gereed was.

De koning van Macassar stont hem

deze weinige dagen toe, oordeelende,
dat hy dien tyd ligt uit wagten kon; doch
de Heer Speelman verscheen net op den
6den dag, of den 21sten December met 14
schepen voor Boeton.

Hy tastte deMacassaaren ten eersten met
De Heer veel dapperheid aan, verssoeg daar hunnen
Speclman

besten Adel, en de uitgelezenste troepen,
verslaan

zoo dat 'er maar zeer weinig Hovelingende Macas¬
saaren. ontquamen , om de tyding te konnen

brengen, en die ’er niet dood bleven,

kreeg de Heer Speelman gevangen, en
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zette hen op een eiland, daar geen men- 1667
schen waren , om daar van honger te
sterven ; waar na hy na Macassar is ge-
stevend , daar hy allereerst door die van
Turatte (dat de onzen anders nog veel
mocite gegeven zou hebben) ondersteunt,
zeer wel ontfangen, en zoo verder tot
Macassar doorgedrongen is.

Na dat deze Heer den 24sten Novem-
ber 1606. met 13 zeilen van Batavia ge-
zeild was, 5oo Nederlanders en 30o In-
landers by zich hebbende, nevens veel
bootsgezellen, quam by den 1oden in het
gezigt van den Macassaar, die aanstonts

1056 goude Maasen tot voldoening der
vermoorde Nederlanders, en nog 1435

Rders uit het wrak van ’t verongelukte
schip de Leeuwin gevischt, aan boord
zont; maar de Macassaaren eindelyk tot
niets verder willende verstaan, zeilden de
onzen met bloedvlaggen (na dat hen den
oorlog aangezegt was) voorby de stadt
Macassar , waar na zy in de bogt van
Turatte alle de Negeryen verbrandden.

Daags daar aan quamenze voor Bon-
teyn, vernielende 30 dorpen , en 100
y vaartuigen, beneffens 3ooo lasten rys en
padi In’t jaar 1667. zeilden zy voor
Boeton, en hoewel ’t zelve een maand
lang met 450 scheepjes en 10000 Indi-
aanen was belegert geweest, traden de
Hollanders ’s morgens aan land, stekende
360 van deze vaartuigen in brand; waar
over de Macassaar zich in zyn voor-
nemen verydelt ziende, te meer alzoo
veel van zyn volk begost weg te loo-
pen, stak zelfs zyn legertenten in brand,
en, vreezende van sslimmer, toog op de
vlugt. Den 3den Januari zont de vyand
Gecommitteerden aan den Heer Speel-
man, maar de zelve wierden tot driemaal
te rug gezonden, om dat ze te gerinc
van aanzien waren ; des anderen daags
quamen de drie voornaamste Hoofden

van ’t Macassaarze leger, en gaven zich
op genade en ongenade aan de Com-
pagnie over, 5500 kloeke mannen zyn-
de , wierden op een eiland tusschen
Boeton en Pantsiana te lande gezet, en
400 tot slaaven en slaavinnen gemaakt,

zynde onderwylen 5000 Boegis met 86
praauwen van den vyand by Radja Pa-
lacka overgekomen, en zoo geroofden
weder aan den koning van Boeton ge-
restitueert, zoo dat niet min als 11000
menschen in ’s Compagnies handen wa-
ren komen te vervallen, als mede wel
4000 lasten ryst en waren wel 300

praauwen alleen in de baai van Boeton
in de grond gehakt, behalven nog 30
vaartuigen aan den koning en grooten
van Boeton, en 10 van de beste aan
Radja Palacka uitgedeelt. Twee schoone
oorlogsjonken nam de Heer Speelman
mede in de vloot, en behielt ook alle

de
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’t klein vaartuig landde aan ’t dorp Batta 1667.de voornaamste Macassaarze Bevelheb-
Batta, dat ze verbrandden, en kanon-bers als gevangens by zich; bestaande
neerden dien dag voor Borrambon,de buit, op Boeton bekomen,voor ’t mee-
quamen den 28sten voor Glisson , daarrendeel in goude en andere krissen, eer
Jonker Sloot, met r4andere dood bleef,party schiet- en steckgeweer voort.

egter den vyand spatre ’t veld in; on-eenig gemunt en ongemunt goud, be-
dertusschen was den Admiraal berigt.nevens 195 vaandels en wimpels.
dat den vyand van meeninge was RadjeVan daar is de Admiraal Speelman ver-
Palacka, en Capitein Poleman, met haartrokken na de Oostersche Provintien;
byhebbende magt, komende van Bon-en aldaar alles verrigt hebbende, is den
teyn, te land te stutten, waarom zyn8sten Juni uit Amboina gescheiden, er
Ed. zich met de geheele magt derwaartsna Boeton voortgezeild met 16 scheper
begaf, vindende onverwagt Radja Pa-en jagten, mitsgaders 14 chaloepen en
lacka en Capitein Poleman ontrent Pa¬jagten , daar onder 4 van den koning
lembean, die met den vyand een heetcvan Ternate ; deze vloot, in 't over-
ontmoetinge hadden gehad, en overwin-steken van Boeton na de Boegeroenes,
ners waren gebleven. Daar op keerdehad zoodanig hard weer beloopen, dat
gemelte Heer Speelman met de vloot we-de Inlandze vaartuigen van Radja Pa¬
der na Glisson, en landde aldaar zonderlacka, onder geleide van Capitein Pole-
verhindering den zden Augusti; dien dagman mede van Amboina vertrokken,
vielen ’er harde schermutzelingen tegensmeest waren verstroit , doch Capitein
den vyand voor, daar de onzen 56 ge-Poleman was naderhand met de Chaloep
quetsten bequamen ; de vyand weckde Eendragt by den Admiraal gekomen,
veldwaarts in, zynde hunne principaal ltemet tyding, dat hy Radja Palacka ook
voorvegters gesneuvelt; daar wierd ver-in nood en verlegentheid had gezien,
zekert dat de vyand in de twee ontmoe-zonder hem te konnen helpen, en waar
tingen over de 100o dooden gehad had-om gemelde Capitcin Poleman met 2
de, en was Crain Montemarano van onschaloepen weder wiert uitgezonden, om
weder na Macassar gevlugt, laatende zynden voornoemden Radja op te zoeken,
oudste zoon en zuster in onze handen.en by den Admiraal te brengen, die na
Onze magt bestond (buiten de Inlan-veele moeiten met hem te raade gewor-
ders) in dezen tyd in niet meer als ƒ15den is, om door het land van Boni door
militaires en 778 zeevaarende persoonen.te breken, en zich alzoo met de magt
’t Jagt Nuissenburg was op den yden Au-van den Admiraal te vereenigen, dat met
gusti, zynde des anderen daags na hungeen minder meied en yver, als manne-
vertrek van Macassar, in groot perykellyke dapperheid, is volvoert, verbran-
door as Macassaarze slaaven, en 15 ge-dende meer als 100 Negeryen, en on-
vangens van hooge geslagten, hen voortallyke menigte van rys en padi ; de
Macassar overgegeven. Deze waren byAdmiraal ondertusschen ontrent Bonteyn
nacht uit de bloks los geraakt, en had-de bescheide vergaderplaats) komen¬
den de wagt met scherp gemaakte Bam-de, vont het daar, en ook langs heen

zoo met pallizaatwerken als met aarde boezen afgemat en amok gespeelt,ja

’t was zoo verre gekomen, datze de brandfortjcs, zeer versterkt, en wel met 6ooo
Macassaaren bezet , waarom de Heer in den bak gestigt, en de deuren open
Speelman genoodzaakt is geweest den geramt hadden, maar alzoo de onzen by
vyand van daar te slaan, dat na verscheide tyds met een kanon vol schroot daar

heete ontmoetingen welgelukt, en onder schoten, en van de Goude Leeuw
voorts alles in de assche gelegt is, zon- ontzet kregen , waren zy alle in die
der eenige merkelyke schade van de on- furie om ’t leven gebragt ; ’t Bonize le¬
zen; waar na de Hollandsche vloot naar ger bestont in 6ooo gewaapende man-
Macassar is voortgezeilt , daar ze den nen, waren van Turata met onze sche-
vyand gereet tot tegenweer vonden, pen voor Glisson aangekomen, en aan
doch wiert uit hunne kasteelen, als uit land gezet; Radja Palacka had op Tu¬

rata den eersten nacht al een uitval ge-onze vloot, op den anderen niet gescho-
daan, en den vyand uit 3 bezettingenten, blyvende daar zoo lang stil leggen,

tot dat er nader kondschap van de kom¬ gejaagt. De onzen waren nu op Glisson
sterk 7000 Boegis, en ruim 3ooo Ter-ste van Radja Palacka, en de inlandze
nataanen en Boetonneezen , behalvenmagt gekomen was. De Macassaaren vry

te wantrouwen, schoten den 19den Juli ’t volk van Capitein Jonker en Stryker, en
hadden 4 halve kartouwen aan landmet den dageraad uit ’s konings fort, op

't Admiraals schip Tertholen, die men gebragt ; ’s konings magt wiert begroot
op zocoo koppen. Den 1842 Augusti33 tot ’s avonds met gelyke munt betaalde;

zeilden van hier op Pannakoka, alwaar had den Admiraal Speelman en den Raad

daags te vooren de Boetonders met 24 met Radja Palacka goedgevonden, door

100 welgewaapende kcurlingen, en eenvaartuigen en 1000 man verscheenen;
over¬
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overlooper tot wegwyzer , ’s vyands
vesting op Glisson by nacht te overrom-
pelen, ’t gene gelukkig uitviel, kry-
gende den Admiraal ten 3 uuren ’s mor-
gens de tyding, dat Radja Palacka
Glisson in had, en hulp verzogt, die
ten dien einde al gereet stonden , en
wel te pas quamen , want de vyanc
deed van ’s morgens ten 6 tot ’s mid-
dags ten 12 uuren desperaate aanvallen.
maar wierden t’elkens manhaftig afge-
slagen, zoo dat ze afweken tot ; uuren
23in den agtermiddag , wanneer ze nog
23 zulkken woesten aanval deden , dat de

X. kans twyffelagtig zoude gestaan heb-
27 ben , indien de onzen niet volkomen op
23

hun hoede hadden geweest. Door de
7 werking van 2 vuurpotten, en zoovee

handgranaaden, wiert den vyand eerst
23gestut, daar op een uitval van 5 of 6

van des Admiraals oppassers , die door
20
Radja en een groot getal van de zyne
gevolgt wierden gedaan, en den vyand

voorby hun eerste Pagger gedreven, die
20

ze door dwang van vuurpotten en gra-

naaden mede moesten verlaaten ; deze
Pagger wiert wegens zyn sterkte nevens
Glsson geconsidereert, en bevonden
dat de vyand zeer voordeelig in beide
deze Paggers had gelegen, van waar de
vyand ook van meeninge was geweeff
de schepen en Inlandze vaartuigen te
beschieten, daar ’t geschut wel opge-
steld was; volgens des overloopers zeg-
gen, had de vyand groot getal dooden,
daar onder den koning van Mandhar,
met den oudsten zoon van Crain Linques,
en veel van den voornaamsten Adel;

aan onze zyde waren 6 Boegis doodge-
23gebleven, en 50 gequetsten, en van 4
gequetste bosschieteis een gestorven. In
de beschanssingen op Glisson wiert een
Nederlandze wagt benevens de Boegis
onder Capitein Poleman bestelt ; ’s nachts
rukten de Bonischen met S stukjes onder
’s konings leger, en stelden ’t in allarm.
De vyand bragt ’s morgens met den dag
alles t’zamen, maakte een omkring om
22 de Pagger tot Glisson, en deed daar op

een heftige storm, maar ons geschut
daar binnen , en de Boegis daar buiten,
cheurden hunnen omtrek; in de namid-

dag verliet de vyand het veld, en ’s an-
deren daags ontrent 8 uuren de Zuide

27
lykste vesting, daar de Boegis heen lie-

77
pen, den brand in de huizen staken, en

27
digt onder ’s konings sterkte met gansche

2
troupen elk met een dragt padi te rugge

7
keerden, daar de vyand ’t gros op uit
heeft gezet, en aan wederzyden heftig

gevogten wierd, hebbende, zonder roem
van de een of de ander, ontrent na 2 of

33 uuren vegtens wederzyds ’t verlaaten
Zoo verlieten dan ook de vyanden hun
werken, stekende die zelfs in brand, en
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jom te toonen, dat zy ordentelyk aftrok-
ken , deden zy een generaale chargie
van musketten, en daar na eenige zwaare
basschooten, en begrepen hunnen om-
slag een groot kanonschoot verder in
’t land, buiten onze Pagger ; daar op
den 26sten ’s nachts Raaja Palacka twee
verscheide partyen uitgestuurd heeft,
waar van de voorloopers door een wagt
van 10 man ontdekt wierden ; welke
wagten vlogen om de hunne te waar-
schouwen, maar wierden van de onzen
zoo ras op de hielen gevolgt, dat ze met
hen te gelyk binnen quamen , zoo dat
t in ’t donker lustig op een doodsteken
27 ging, en den vyand om een goed heen
13komen zag, agterlaatende 30 dooden,
en voorts het leger ten besten, 't welk

de onzen leedig maakten, en met een
party rys, kleederen, 4 hoofden, 11

72 vaandels , 30 krissen en houwers, 60
3 pieken en zo spatten te rug gekeert zyn,

hebbende de onzen 2 uuren verre na
22

Macassar en Zuidwaarts alle dorpen en7
huizen in koolen gezet. De Admiraal13

Speelman, onze Paggers en vastigheden
opGlisson verlaaten en geslegt hebben-
de , was des nachts Bezuiden de rivier
Ayen verzeild, alwaar hy zyn magt aan
land tusschen schantskoryen dede plaat-
zen , van waar Radja Palacka ’s nachts
den 1oden naderde tot aan ’s vyands

werk, en schoon de vyand een hevi-
ven uitval op hem deed, moest hy door
hulp van des Admiraals oppassers wyken.
Zedert zyn de Macassars over al in het
onderspit geraakt in verscheide ontmoe-
tingen. Zy waren wreed om de Neder-
landers te vermoorden; men zag van de

hunne ook verscheide van aanzien in
battaljes afslepen. De koning Palacka,
op den 3den October weder met een
magtig gros om Adap uitgegaan zynde,
kreeg berigt, dat zeker volk van Pat-
tambite, nietverre van daar een vesting
maakte , des rukte hy derwaarts , en
viel by maanlicht op den vyand , ver-
dreeftze uit hunne werken, en stak 'er
25den brand in, keerende wederom met
6hoofden, s vaandels, een party krissen,
17 rys , kleedingen, en andere dingen, en

waren de Macassaaren van meininge
2) net 32 praauwen en 1000 voorvegters

in het land der Boegis een togt te doen,
2 en om die te stutten zyn door den Ad-

miraal Speelman derwaarts afgevaardigt
de schepen Domburg, Vlieland, Zie-
rikzee, en de chaloepen d’Eendragt en

L
den Dolfyn. 60 Sopingers tot de onzen

2
overloopende , verhaalden, dat hunnen
ouden koning van Soping na ’t gebergte
was gevoert. Radja Palacka, verwittigt
dat in ’t dorp Samangen veel van zyn
bloedverwanten en andere byeen geko¬
men waren, ging ’s nachts met soo man

der¬V2
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derwaarts, en quam met den dageraad pad moesten kiezen. In ’t aftrekken ver- 1667

brandden de onzen in ’t voorbygaan twec3 wederom, medebrengende tot buir 23-
legerplaatzen, en trokken voorts overvrouwen, dochters, en kinderen, nef
de rivier onder ’s vyands sterkte ,dirfens styf 150 mannen en jongens ; cn
’skonings eigen verblysplaats; dit ver-was den gpden October: Maar Radja als
oorzaakte zoo groote verbaastheid, datyoverste toog den 1zden ’s nachts weder
den vyand met heele troepen tot in Ma-met 500 man uit, stak een dorp by Sa-
cassar liep. De jongst gemaakte sterktemangen aan, en bragt ten 3 uuren 120
Bezuiden Batta Batta gelegen , wiertsy zoo vrouwen, jongens, als meisjens me
door Radja Palacka in kolen gezet, dede ; Radja verloor hier door ’t spatten
bezetting, aldaar gelegen hebbende, be¬3 der zyner wiert zelfs gequetst, egter
stont in 60o koppen , daar onder dedoor tegengift van de fenynigheden be
zoon van Crain Poppoa, die met pak enhouden, dan behielt inwendig de koorts.
zak waaren doorgegaan, en daar in ge-Zedert is Bezuiden ’t bosch Batta Batta
laaten ; gemeene en 1 groote bas. Inmet de Macassaar een batailje geweest,

’t veld bequamen de onzen nog 1 dub-77daar hy, als een onbevreesde zyn voll
belde bas, nevens 1 vaandel, 3 harnas-geduurig aanvoerende, ververste. Zoo
zen en 5 hoofden, daar onder dat vanging ook Radja Palacka, ondersteunt

Crain Tarroenang; volgens de berigtensy zynde van de oppassers van den Admi
waren van den vyand 50 of 6o , maarraal, en 8 of ro matroozen met hand-
van onze Boegis niet meer als 4 dood-granaaten en vuurpotten, tusschen der
gebleven, en 13 gequetst. Gemelde222 en 23sten October des nachts , voor
Boegis hebben van den vyand nog af-de derdemaal na des vyands Pagger, die
genomen 4oo buffels, zoo dat 'er eenhy overweldigde ; de vyand liet aldaar
voor 6 of Sschellingen aan lywaat te3odooden, de bezettingobestont in zoc
bekomen was ; waar op de Heer Ad-of aoo koppen, daar wiert in gevonden
miraal en Veldoverste, Cornelis Speel-Istandaard, 2 vaandels, 1 schoone me-
man den zosten dito twee Bonize Ge-taale bas, 2 kleine metaale staartstukjes,
committeerden met een brief aan den3310 pond kruit, zo spatten, en spatko-
koning van Macassar afzond, met aan-kers, zo baskogels, enz. met 1 vrouw
raading om van het bloedvergieten eenen 1 jongen, en waren daar 2 Boegis

doodgebleven, 7 gequetst van spatten, einde te maaken , welke Gecommit-

teerden by den koning en Grooten meten I met een kris ; aan deze Pagger
was een ander met schanskorven vast- veel eere wierden ontfangen; den brief

gelezen zynde, wierd ; dagen uitstel,gemaakt, daar zich Radja Palacka tus
schen den 23 en 2asten ’s nachts mede yen tusschen dien tyd stilstant van waa-
meester van maakte; de vyand had al- penen verzogt. Dit rooven en bran-
daar ; dooden, daar in wierden gevon- den, maakten zoo grooten schrik onder

den 2 metaale kamerstukken, 1 groo den Macassaar, dat hy den rsten Novem-
ber een Gezant met een brief aan denmetaal falconnet, 1 vaandel, 30spatten,

76 musquetten, enz. De vyand was Admiraal Speelman afzond ; ’t scheen
daar in wel zoo man sterk, en onder gedwongen werk , want deze Macas-
’t gezag van eenen Dain Manjelico ge- zaarze Gezant was van over de zoo zie-

weest, die behalven de dooden nog wel ylen gevolgt, en zy bleven hem by,
die30 gequetsten hadden afgevoert toen hy in een tent op ’t veld zyn brief

meest gestorven zyn, doch aan deze zyde overleverde, met verzoele van stilstant

was maar i man van Radja Sopings volk. van waapenen, en ’t zenden van 2 Ge-
en I vaandrig van Palacka gesneuveld, committeerden; de stilstant wiert hem
mitsgaders Radja zelve, en nog wel 2c tot ’s avonds ten 6 uuren , en langer
waren van een spat geraakt, doch wei- niet, toegestaan. Men zont 2 Gecom-
nig daar door gelemt. Den a6sten dite mitteerden, die daadelyk in ’s konings
naderden 30 of ao voorvegters tot in Pagger ter gehoor gebragt, in tegen-
Batta Batta, waar op de onzen in aan woordigheid zyner meeste beampten
togt quamen, en hen begaven na de der Nederlanders brief lazen; maar
laatste Pagger, daar de vyand ook na stonden versteld, en vraagden of geen
toe trok, en onder bescherming van andere mondelinge last hadden ; men
’t geschut stand hield, waar op de onzen gaf goed antwoord , alzoo die koning
weder te rug trokken, met verlies van al vry loos is, doch niemant sprak meer,
2soldaaten en I tamboer, en komende als zyn Raadsheer Crongron, die op deze
buiten ’t geboomte, vonden zy s vyands handeling lachende zeide , ’t hoofd na
vaandels, met eenig volk daar by, die den koning draajende : Wel hebbenze
zeer fel schoten, doch van de onzen of geen gelyk : wat valt hier veel beraad?
de vlugt gedreven wierden, niet tegen- willen wy haar niet aantasten, zoo zullen
staande de andere van onder de Paggei zy ’t ons doen ; en zoo vertrokken de
tot hulp quamen , die ook het eigen Gecommitteerden. De Crains Layo en

Ban¬



1667.dur

AAZ

Bancala vertoonden hun over de rivier,
met voornemen, om zich van de Ma-
cassaaren te ontslaan, waar op de Ad-
miraal Radja Palacka derwaarts afzont,
met  goude krissen, en 2 schoone
goude alegias, om aan die Heeren te
vereeren; doen zy Radja zagen, traden
zzy zelfs door de rivier, alleen verzelt
met de zoon van Crain Layo. Na korte
zamenspraak namen zy gemelde ge-
schenken dankbaarlyk aan, en scheiden;
gemelde Crains waren t'zamen aanbe-
volen te bewaaren een Paggertjen, ag-

voor-ter de Hockpagger van Ayen ,
noemde Hoekpagger was aan eenen
Crain Laycan bevolen, die om redener
» niet goed was gevonden hier van ope-
ning te doen. Tusschen Radja Palacka
en gemelde Crains was besproken, dat
de onzen tusschen den 2 en 3sen No-
vember hunnen Pagger zouden aantasten,
en datze dan, quanswys om bewys van
verdediging te toonen, hun volk in de
hoogte zouden laaten schieten, en, na
eenige chargies daar uit, regt na huis
vlugten, om hun volk te verzamelen,
en hunne gebuuren tevermaanen, zich
na hun voorbeeld by de Compagnie te
begeven , staat maakende met cooo man-
nen van waapenen weder by de onzen
te komen, gelyk dan zulks ter bestem-
der tyd voltrokken wiert, maar die van
Ayen deden hun best om zich te ver-
dedigen , doch de onzen hadden des
morgens al 6 stukken kanon by de wer-
ken, om op Ayen te schieten, maar de
Bevelhebber Crain Laycan zich gequetst
en zy hun buiten hoop van onzet vin-
dende, verlieten tusschen 5 of G uuren
de Pagger, 2yzere 3 ponders , en 2
metaale bassen wierden ’er in gevonden;
buiten deze Paggers hadden de onzen

nog 2 laggers in ’t bosch gevonden,
die aan de lichte vlam wierden overge-
geven. Den 4 November wiert Radja
Cajomet s vaartuigen na Turata gezon-
den, mede nemende een vereeringe aan
haare Hoogheden aldaar. Al dit voor-

gevallene had den vyand zeer ontstelt,
20

en willende Crain Tello de onzen met
3000man najagen, wiert het zelve door
den koning van Macassar belet. Onder
den voorsz stilstant van wapenen had-
den verscheide overgekomen Xulanezen
aan de onzen berigt gegeven , dat de
prins Calamatta genegen was om met
d’Ed. Maatschappy weder in vriendschap
te leven , en waar op de onzen twee
Ternataanen met een brief na hem toe-
zonden, en zoo zont ook gemelte Ca-
lamatta een Afgezant aan Majude, om
hem op zekere plaats te spreken , die
ook by Calamatta in ’t veld quam,
medebrengende een brief en geschenk
van den Admiraal gezonden ; dit ge-
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schiede in 't bywezen van wel 1000 1667.
200 Maleyers als Ternataanen, toonende
alle groote blydschap, zont ook een
tolk aan den Admiraal met zyne groete,
die hem weder met den zelven liet we-

ten, dat 't hem aangenaam zoude wezen,
dat hy zich met de Maatschappy en zyn
broeder den koning van Ternate ver-
zoende; en indien hy genegen was om

zyn E. zelve te spreken, dat hy daade-
lyk buiten ’t bosch moest komen, al-
waar de Admiraal met Ridja Palacka
3 zich ook vervoegde ; dus quam ook
Majude en andere voorname Ternataa-

nen met den tolk zamen uit, maar zyn
Hoogheid Calamatta, bereid zynde om
uit te komen, wiert door twee Macas-
aaren ten hove geroepen , des hy de
onzen hun afscheid gaf, met beloften
de zaaken wyders wel te bestieren, tot
voordeel van de Maatschappy. Op den
oever van de rivier wiert ook een Pag-
ger door den vyand zelve verlaaten, en
door de onzen geslegt; ook was de
groote Pagger in 't Oosten van de on-
zen, over de rivier gelegen, al meest
ter neder geworpen, en weinig bezet-
ting daar in; noch een andere Pagger,
zynde des konings eigen verblysplaats
ging ook tot niet, en scheen de vyand
thoofdquartier aan den oever van de

rivier Gresse te willen begrypen ; aan
’teinde van ’t bosch lag nog een Hoofd-
pagger, onder de bewaaringe van Crain
Linques, regt agter Borrambon, maar
’t kanon was ’er al uitgeligt. Weshal-
op den yden November en de volgende
nacht den Admiraal, nevens Radja Pa-
lacka, en Capitein du Pon, met zoo
Nederlandze soldaaten, ook de Amboi-
neezen onder Capitein Jonker, daar heen
gingen , stekende voor eerst het dorp
Bonaye in brand, zynde doe voorts van
meening even aan ’t einde van ’t bosch
een halve gessegte Pagger op te maa¬
ken, om op de vesting van Linques toe
te leggen, om by goede voortgang op
Borrambon toe te leggen. De koning
en de gemeente schenen zeer genegen
tot vrede, maar Crain Tello was hart-
nekkig en als desperaat , willende de
onzen op ’t lyf vallen. Crain Gresse was

ook in Wadjo aangekomen, zonder dat
hy eenig merkelyk toeval van volk had

gekregen; zoo was ook Radja Panng,
neef van Radja Palacka, aan onze zy-
de van Beron naar Soping opgebroken
daar hy in goeden stant was ; Dain
Pabile, als ook mede die van Loeboe,
waren in verscheide ontmoetingen met
die van Wadjo geweest, en aan de
overhand gebleven, en waren gemelde

Wadjo’s door ’t verbranden van de om-27

gelegen dorpen ontrent hunne hoofd-
negerye gedreven; ’t volk aan deze zyde
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der riviere waren de onzen voor een ge ontrent Joepandan gedragen, gaande 1668.
deelte toe gevallen, en de andere na der Calamatta mede met hem derwaarts;

200 had ook de koning aan de rivierMacassaaren zyde geweken; ook had-
van Gresse ’t dorp Bonte Birayn begon-den de Lamoerezen ’s Compignies
nen te versterken ; 2 praauwen methulpe verzogt, mits de quelling van
Boegis waren ook den 8sten NovemberDain Matuane hun ondragelyk was. De

Bimancezen wilden wel aan de begaane uit Marisson gevlugt, en by de onzen
verscheenen , die berigteden , dat 'erschelmstukken en moord, door hunnen

koning gedaan, niet schuldig zyn, docl geen 10Macassaaren in bezetting lagen,
en gansch Macassaar om vrede riep.hadden egter niemant aan den Admiraal
Den 184en dito heeft de Heer Admi-gezonden om ’t verbond te vernieuwen,

nog ook de geëischte broeders van den raal die woeste en hoogmoedige vyan-
Bimazen moordenaar derwaarts ge- den (de Macassaaren, zoodanig ver-
schikt. Den yden November waren van ootmoedigd, dat hy ontrent Borambon

zeer gewenschte voorwaarden heeft aan-den Koning en Grooten van Macassa
by de onzen eenige afgezondene ver- gegaan, en terstont na ’t sluiten van de

schenen ; deze bragten een brief, vrede het Noorderfort Joepandan in be-cn

daar nevens 7 zakken geld, daar in be 3zit overgenomen, en het zelve den naam
vonden wierden 3394 Rders ; dat ook van Rotterdam gegeven, zynde een zeer

27

tegens den avond ten g uuren in ge- sterk kasteel, van goed drinkwater voor-
schrifte wiert gestelt, en door de onzen zien, en op een gezonde plaats gelegen,7

afgezonden, die met den donker in de hebbende bequame reede , daar onze7.
legerplaats des koninge verschenen, al- schepen voor alle winden beschut kon-
waarze met goede ordre wierden ont- nen leggen, en over zulks wel mag
fangen, en hun door Crain Jeremica aan- genoemt worden een voorburg van de
gedient , dat den koning by zyn ruste kostelyke Oosterze Provintien. Over
was, en dat zy den Admiraal van ’s ko- deze heerlyke overwinning, en daar op
nings wegen de groetenisse wilden doen, gevolgde vrede , zyn tot Batavia den
en sanderen daags ’s morgens zoo vroeg, 144en Maart 1668. tegen den avond 25
als ’t haar geliefde , weder zouden ko- kanonschoten van ’t kasteel gelost, en
men , zoo datze met den brief te rug voorts den 15den dito een Dankpredika¬
keerden. Middelerwyle de onzen ken tie gedaan, mitsgaders des avonds van
nisse bekomende door een overlooper. ’t kasteel rondom de stadt, en buiten-
dat de Crains Layo en Bancalo al op de forten ’t geschut gelost, en vreugde-
been waren, en de negeryen Palingen, vuuren aangesteken ; doch dewyl de
onderhoorig aan den koning, in koolen vreugd zomtyds geen diepe wortclen1
hadden gelegt, en voorts hunnen marsch schiet, hebben ook gemelde Macassaa-77

na Linques genomen, ook dat Crain ren ’t verbond in April 1668. weder
Linques met 300 koppen derwaarts was trouwlooslyk gebroken ,hebbende
vertrokken, om ’t volk (zoo men ge- voor eerst a onzer scheepsboots , yder
loofde) weder tot afval van den koning gemant met 8 Nederlanders en 6 Boc-7
te vermaanen ; waar op den Admiraal gis, vermeestert, en al het volk dood-
met de chaloep den Dolphyn een bood¬ geslagen, waar onder de schippers Ma-
schapper derwaarts schikte, om hen rinus Commers, en jan Haamstede. Ook
tot kloekmoedigheid aan te zetten, en zyn de koningen van Tello en Linkes,
’sCompagnies goede meeninge bekent die zich door cen nader verbond aan de
te maaken. Zoo wierden ook den Ssten Compagniehadden verpligt, weder van
November voor dag onze briefdragers de Compagnie afgevallen; maar daar en
weder na den koning van Macassarge¬ tegen waren van agter uit het land tot
zonden, en quamen naar de middae de onzen overgekomen soo Boegis, dat
met ; Macassaarze boden te rugge, be- yal vry wat moet had veroorzaakt, doch
rigt gevende , dat ze aldaar wel ont- de ziekte en sterfte nam zoodanig toe
fangen, en voorden koning ter gehoor onder de Nederlanders, dat er in de
gebragt waren, en was des konings ver- maand Mey over de 100 waren ter aarde
zoek, dat hem mogte vergunt worden gebragt, en de rest meest alle met
10 dagen stilstand van wapenen, niet koortzen gequelt, en van welke ziekte

alleen daar, maar door ’t gansche land den Heer Admiraal zoodanig mede was
omme over de vrede behoorlyk te raad- getroffen, dat zyn E. (om verandering
slagen, en als dan Heeren van aanzien van lugt) zich voor eenige tyd met het
af te zenden, om met ons te handelen; jagt Hoogenlande in zec had begeven;
waar op hen 3 dagen stilstand vergunt niet tegenstaande alle deze ongemak
is, zynde ondertusschen de onzen bezig ken , scheen ’er goede hoope te zyn,
om de Turatze Bontgenooten by een te om de zaakdoorden oorlog tot een ge
krygen. Tello was ziekelyk uit ’t leges wenscht einde te brengen, zoo maar77
in een rosbaar naar zyn verblysplaats tydig hulp van volk aanquam; waar toe
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1668  onze Pagger Batta Batta, aan de N. zyde
van Samboepo, door den Admiraal Speel¬
yman weder wiert ingenomen, om daar
door de volkeren van Turata gelegent-
heid te geven tot ons over te komen.
als daar toe reets genegen zynde. Onze
Boegis hadden den 12den Augustus 1668.
ontrent Maros een aanmerkenswaardige
overwinning tegen den vyand bevogten,
hun gansch uit het veld geslagen, en 65
afgekapte koppen bekomen, waar onder
het hoofd van Faye Lingen, een voornaam

Macassers veldheer ; het jagt Purmer-
land, bezig zynde nevens andere schepen
op t fort Samboepo te kanonneren,
sprong door zyn eigen kruit. Radja
Locboe, die tot dien tyd onze zyde gehou¬
den had, was met 10 koppen na den vyand
overgeloopen. Tot versterkinge van
ons leger wierden met de schepen Da-
miaten, ’t Raadhuis, en Wiltenburg, 375
soldaten van Batavia naar Macassarge-

zonden, die aldaar ook wel aanquamen.
waar mede de Heer Admiraal zoo digt
onder ’s vyands werken was gevorderr,
dat ze malkander de hand konden toe-
reiken. Onderwylen gingen de brieven
van vredehandeling vast over weder.
Zoo hadden ook de koningen Crain,
Goa en Tello den 184e. Scptember door
eenige Macassaarze briefdragers een brief
aan zyn E. den Heer Gouverneur Ge-
neraal, en de E. E Raaden van Indien
gezonden, die niet voor den 18den Maart
1669. tot Batavia verscheen, behelzence
eenige verontschuldigingen wegens het
verbreken des verbonds, en schuivende
daar van de schuld geheel op den Heer
Admiraal Speelman, waar uit men konde
bemerken, dat hun het vuur al vry na
aan de voeten lag. Onze Boegis heb-
ben op den 2den October des vyands
vastigheid op Barras stormenderhand in-
genomen, daar in bekomen zoo gevan-
genen, zoo vrouwen als kinderen, be-
halven 36 afgehakte hoofden. Ook was
den 12den October, op den helderen
middag, stormenderhand ingenomen
zcker vyands werk of sterke Pagger,
tusschen de zeekant en Samboepo gele-

gen, en was de vyand bezig om weder
een nieuwe afsnyding, in plaats van
hunne verloorene, te maaken. Onze

Boegis waren van onze vesting Maros
tot in de negerye Pamadingan genadert,
en hun aldaar met zooo koppen in 2
Paggers versterkt hebbende , tusschen
wegen alles in de koolen gelegt , wat
hun van den vyand voorquam. In Mey
waren onze werken alreede tot ontrent

1 roede na aan de muur van des vyands
sterkte Samboepo genadert, en genoeg-
zaam in staat van verdediging, om een
harde storm af te keeren , doch Crain
Jerenice, een beroemt krygsman van
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van den vyand, was met een hulptroep 1669.
van 2 of 3ooo mannen tot ontzet van
den Macassaar uit het land gekomen,
met welke en verdere magt de onzen
dagelyks wierden gedreigt, maar was
daar op nog niets gevolgt, dan dat tus-
schen den 13 en 14den Mey ’s nachts het
jagt de Schelvis van 10 of 12 vaartui-
gen, volvolk, besprongen, maar man¬
nelyk afgeslagen was, hoewel niet meer
dan 17 of 18 gezonde mannen daar op
waren. Volgens de berigten der ge-
vangens, en andere overkomende per-
soonen , in ’t begin van Junii gedaan,
was onder het gemeene volk van den
vyand groote elende en hongersnood,
doch de Hoofdbestierders toonden geen
de minste neiging om vrede te verzoe-
ken ; terwyl waaren de onzen sterk
bezig met een myne te graven , waar
mede zy den pden Juni tot onder de
muuren van Samboepo zyn geraakt,
met voornemen om de zelve te doen
springen, gelyk gevolgelyk ook ge-
schiede den 1yden Juni, met zulken
werking, dat 'er een groot stuk van de
muur in de lugt sprong, doch de bresse
van de vyanden weder met schanskor-

ven en anders gestopt wiert. De onzen,
daar op den storm verscheidemaal her-
vattende, quamen zoo verre, datze de
vesting beklommen, maar egter zoo-
danigen tegenstant vonden, datze niet
eer als den aasten Junii het groot ko-
ninglyke hof en hoofdkasteel, en de
stadt Samboepo hebben ingekregen, en
waar uit de vyand landwaart in vlugt-
te , hun voornamelyk onthoudende in
het kasteel Goa, hebbende van alles ge-
brek. Over deze heerlyke overwinning
hebben de E. E. Heer Gouverneur Ge-
neraal en de E. Heeren Raaden van In-

dien goedgevonden , een openbaaren
Dankdag te houden op den 2asten Juli
1669. en des avonds vreugdeteekenen

aan te rigten, als men gewoon is in
zoodanige gelegentheid te doen, gelyk
zulks ook verrigt is, en des avonds de
gewoone vreugdevieren aangestoken
zyn, mitsgaders van ’t kasteel 30 kanon-
schoten gedaan, en de Fluit Buyensker-

ke , die deze aangenaame tyding had
gebragt , brande rondom zyn geschut
los, daar op door den Admiraal van de
reede met 9 schoten wiert geantwoord;
waar op dan gevolgt is met het jagt de
Cabbeljauw, op den 13den Augusti aan-
gekomen met den E. Maximiliaan de

Jong, gewezen Voorzitter in Ternate.
Het nder schryven van de Heer Speel-
man, van den laatsten Juii, behelzende

de nadere voorwaarden met de Koningen
enGrooten van Macassar gemaakt, waar
by blykt de gewenste en voordeelige
vrede voor onze Natie, die deze hoog-

ghe¬
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moedige vyanden hebben moeten inwil¬ komen woonen. De koningen Crain 1669.
Goa, Crain Tello, en Crain Linckes,ligen; als namentlyk, dat de gemelde
hebben ook by hunne brieven yder inKoningen en Grooten beloven opregte-
het byzonder, aan den Heer Gouver-lyk te zullen houden en nakomen de

voorwaarden in ’t jaar 1657. den 18den neur Generaal en Raaden van Indien23
November met haar te Bonaye gemaakt, gezonden , hunne schuld , tegen de27

Compagnicbegaan wegens het verbond-en vorders op nieuw , dat zy aan de
breken, bekent, en vergiffenis verzogt.Compagnie zullen overgeven al hun
Alzoo is deze hoogmoedige Natie (diekanon en bassen ; dat zy ten believe

van de Compagnie zullen om verre wer 200 veel jaaren de Molukze eilanden
door invallen heeft beroert, en schierpen alle hunne sterkten, zonderoit, al
van al de wereld voor een dwingelandmet bewilliging van gemelde Com-
wiert gehouden) onder des Compagniespagnie, eenige andere te mogen maa¬
magt gebragt ; waar voor de Hecreken; dat zy, tot verzekering van deze
der Heirschaaren gelooft en geprezennieuwe vereening, of zelve, of yemant

van de Grooten, ter keure van de 3zy van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Compagnie, by en onder ons zullen AMEN.

VIERDE HOOFDSTUK.

Ontract van de Heer Speelman in ’t jaar 1667. met den koning van Macassar. Na-
Edere Contracten met verscheide Vorsten in de jaaren 1668. en 1669. Vredeverbond
met den koning van Leeta. Koningen die zichvoor haar Edelheden verootmoedigt hebben.
Radja Palacka doet zyn hoofdhair met dat van alle andere Boegis , scheeren. Werd
in zyne Ryken bersteld, en heerlyk beschonken. Dain Tahalile.

lende de zelve in alle hunne deelen en poinctenArticulen, waar op tusschen
zoodanig nagevolgt worden , voor zoo veelden Grootmogenden Paducca Siri
die in dezen niet en worden wedersproken.

Sultan Hassan Oddyn, Koning en
2.vordere Regeering van Macassar,

Zonder eenig uitstel zullen aan handen vanter eener; en den Ed. Heere Cornelis
den Admiraal overgegeven en gerransporteertSpeelman, oud Gouverneur van de

worden alle Europiaanze dienaaren en onder-kust Choromandel, Superintendent
daanen van de Compagnie, die hen presenten Commissaris over de Oostersche
of in Macassar bevinden ; zoo die nu nieu¬Provintien , Admiraal en Krygs-
weljks zyn overgeloopen, ols die nog vanoverste over de scheeps- en krygs-
voortyden hier mogten gevonden worden,magt , in den naame van den Ed.

geene uitgezondert.Heere Joan Maatzuiker Gouver-

neur Generaal, en de Heeren Raa 3.
den van Indien , representerende Dat aan handen van de Compagnie zul-
de Hooge Regeeringe en Opper- len overgelevert en gerestitueert worden alle
magt wegens de Generale Ver- scheepsgereedschappen, kanonnen, contanten,
eenigde Nederlandze Geoctroyeerde en andere goederen, geen uitgezondert, welke
Oostindische Compagnie in Indien. uit 't schip de Walvisch, op Saleyer , en
ter andere zyde; is gemaakt, ge ’t jagt de Leeuwin, op Foelo Don Douange
sloten en vastgestelt een eeuwig- verongelukt, geborgen, en tot nog toe aan de
duurende vaste en goedc vriend Compagnie bevonden komt te worden niet
schap en bondgenootschap. weder gegeven te wezen, blyvende niet te

min eigen aan de hoogstgemelde Regeeringe van
I. Macassar zoodanige 8 stukken yzer kanon.

CetteueVOrden geconfirmeert voor goed, vast als van de Walvisch hier berusten, indien
van de blyke dat de Compagnie daar van met aoocen van waarden gehouden de Con¬
Heer tracten , in dato 194e1 Augusti ryders , ten jongsen aanwezen van den Com-Speelman
in ’t jaar 1660. op batavia , in ’t kasieel , tusschen missaris Caauw is voldaan.
1667. met den koning van Poepoa, volmagtigde van 4.
den kor hooggemelde regeering op Macassar, en de Dat als nog zal geschieden prompte en
ning vanHeer Gouverneur Generaal en de Heeren Raa- regtvaardige justitie, ten aanschou en over-
Macassar

den van Indien ; item in dato den 2den De¬ staan van den Nederlandzen Resident, over
zoodanige persoonen, als men bevinden zalcember 1660. tusschen de voorzeide Regee-
schuldig, en nog in t leven te wezen, aanring, en Jacob Caauw, als Commissaris van
verscheide moorden, aan diversche Neder-gedagte haar Ed. gemaakt en gesloten, zul-

lan¬
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landers , op verscheide plaatzen, gedaan,

en de welke door de hoogstgemelde Regeeringe
met alle naarstigheid zullen moeten worder
opgezogt , tot afschrik van zoodanige boos-
daaden in ’t toekomende.

5.
De Koning en vordere Grooten van Ma¬

cassar, zullen bezorgen dat nu ten eersten
des Compagnies debiteuren komen te voldoen

en te betalen alle ’t gene aan de Compagnii
schuldig zyn, en ten agteren staan, en voor

zoo veel daar aan mogte komen te ontbreken
dat zelve opregtelyk aan de E. Compagnie te
vergoeden is ’t niet dit saisoen , dan ten

langsten ’t naastkomende , zonder eenig vor
der dilai of uitstel, waar toe hun hoogstge¬

melde Regeering door den dezen specialyk
verbind.

6

Zullen als nog doen vertrekken , in con
formiteit van de laatstgemaakte Contracten,
alle Portugeezen met hunnen aanbang, geer
uitgezondert, waar die onder de Regeeringe
van den Macassaar worden gevonden: En de-
wyle de Engelzen gehouden moeten worden

voor groote aanstokers en veroorzaakers van
’t breken der voorsz. Contracten, zoo zal de
Regeering die met al hunnen aanhang met de
allereerste gelegentheid mede van onder hunne
Jurisdictie doen weg gaan, zonder dat yeman
van de voorsz Natien of hunne Creaturen

oit of oit met dezen in eenige plaatze, onder
der Macassaaren gebied weder ter Negotie of
anders geadmitteeyt zullen mogen worden;
ook nu niet langer mogen verblyven als uit-

toe: Zooterlyk tot den laatsten

en zal hoogstgemelde Regeering ook nimmer-
meer ergens onder haar gebied nu of na dezen
ter Negotie of anders mogen inlaaten, ad-
mitteren of vergunnen eenige andere Europi-
aansche Natie, of yemant van hunnent we-
gen , ’t zy wieze ook zyn, of hoeze genoemt
worden, geen uitgezondert.

7.
En word de Compagnie alleen, met uit-

suitinge van alle andere voorsz. Europiaansch
Natien, onder ’t gebied van Macassar, over-
gegeven den vryen handel en negotie, zonder
dat ook eenige andere Indiaanze Natien, ’t zy
Mooren, Javaanen, Maleyers , Aetsjienders
Siammers, geenuitgezondert, hier ter mark.
of te koop zullen mogen brengen eenige Cor-
mandelze, Suratze, Perssiaanze , Bengaalz.
kleeden of koopmanschappen , nog ook geen
Chineeze waaren, daar van het aanbrengen
de Compagnie alleen wort toegelaaten, en zoo
bevonden wierd , dat contrarie dezen egter
quame te geschieden, dan zullen zulke klee-
den en waaren ten profyte van de Compagnie
geconfisqueert, en de overtreders daar en bo¬
ven gestraft worden, waar onder nogtans nie.
zyn begrepen zoodanige slegte kleeden, als or
de Oostkust van Java zelf worden geweven.

8.

De Compagnie word by dezen vry gekent

III. DeEL.
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en ontslagen van alle tollen en geregtigheden, 1667
zoo van de goederen die ze komt aan te bren¬
gen, of weg te voeren, geen uitgezondert.

9.

De regeering of onderdaanen van Macas-
sar en zullen na dezen bunne vaarten nergens
anders mogen maaken, als opBaly,de Javaanze
kust, Jacatra, Bantam, Jambi, Palim
bang, Johor, Borneo, en gehouden wezen
daar toe van den Commandant van deze
Compagnie , bier residerende , te vorderen
pascedullen, op pane dat wie men zonder de
zelve in zee ofte elders zal komen te vinden
voor vyanden aangezien, en weggenomen zul-
len worden, zonder dat voortaan op Bima
Solor, Timor, enz. eenige vaartuigen zen¬
den, of ook Beoosten den hoek van Lassen,
zynde de Oostkant van de straat Zaleyer
komen mogen , ook niet aan de ander zyde
Benoorden of Beoosten Borneo, na Mindanac

of de eilanden daar ontrent op verbeurte
van lyf en gaed der gener, die daar elder.
komt gevonden te worden.

10.

En dewyl alle de Fortificatien langs den
zeeoever van Macassar meest reflecteren, om
te dienen tot versterkinge tegen de Compagnie,
zoo is geaccordeert , dat de zelve in alle
promptitude zullen geslegt en weggenomen
worden, als Borrambon, Pannekcke, Gresse
Marisson, Borrebos, of andere : Zullende
alleen mogen staan blyven ’t groote fort Sam-
boepo voor de koning, zonder dat na dezen
cenige nieuwe daar ter plaatze , of elders
weder mogen gemaakt worden, ten ware mei
gemeen goedvinden van de Compagnie

II.

’t Noorderfort genaamt Joepandan ,2al

aanstonts , na de solemneele beéedinge van
dezen Contracte, van Macassars guarnisoen
worden geledigt en aan de Compagnie in
bequame en behoorlyke ordre overgegeven,
om door baar guarnisoen bezet te worden,

Blyvende het dorp en land daar onder behoo-
rende, gelyk voor dezen, zonder dat de Re-

geering van Macassar zich met de inwoonders
van dien zal hebben te bemoeyen, des zullen
de koopluiden voor hunne negotie aan de ko-
ning zoodanigen tol en geregtigheid betalen.
als tusschen hoogstzemelde Regeering en de
Compagnie nog bedongen staan te worden
maar en zal de Compagnie, onder ’t voorsz
resort, niet vermogen aan te nemen of te ad-
mitteren eenige misdaadigers of zoodanige
als aan de Koning of de Grooten eenig gela
schuldig zyn , ten ware alvoorens voldeden

en zal Compagnie 's logie ook ten eersten in
zoodanige ordre als die gelaaten is door den

koopman Verspreet , ’t zy binnen of buiten
t fort, ter keure van de Compagnie, weder
worden opgeregt.

12.
De Hollandze Munte, zoodanig als die or

Batavia, in ryksdaalders, schellingen, dubbelde

stuivers en pitjens, ganghaar is, zal hier op
Ma¬
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en daar benevens 10 stukken yzer kanon, 21667.Macassar in eigener waarde mede cours
metale prinze stukken, en 3 bassen , ’t zyhebben, en voor zoo veel mogte bevonden
met de zelve die van daar gehaalt zyn, ofworden, dat het de gemeente tegenstont,
andere in de plaaize, verklarende op de zelveneemt de Regeering aan, met alle vermogen
eilanden egeene pretensie te hebben, of tede zelve Munte onder het gemeene volk op de
houden, nevens die opregtelyk renuncièrendeBasaar mede aangenaam te maaken.
ten behoeve van gemelde koning , van alle13.
gepretendeerde eygendom op de eilanden Saleyer,Tot een breuke van de laatst verbrokene
en Pantsiano, als mede op de gansche Oost-vrede, beloven de Koning en de Grooten aan
kust van Celebes, te rekenen van Manado ayde Compagnie op te brengen 1000 slaaven en

tot aan Pantsiano toe, de eilanden Bangayslaavinnen, jonge gezonde volwasse menschen,
en Gapy, als andere op de zelve kust gelegen,behoudens dat pen vry zal staan, de beta¬

daar onder mede begrepen ; item, tusschenlinge of met slaaven zelve , of met kanon
Mandhaar, Manado, de landen van Lambagy,goud, of met zilver te doen, wordende , in
Caudiepan, Bool, Tontoli, Dampellas, Balais-conformiteit van de Macassaarze gewoonte,
sang, Silensac, en Cajely, van ouds de kroonin zulken geval gerekent op 2. Teyl, of ao
van Ternate in eygendom competerende , enMacassaarze goude Mazen yder, mits dat

vande welke de hoogstgemelde Regeeringhier van ten minsten de helft met de te doent
Macassar opregielyk afstaat, belovende nim-bezending in Juni aanstaande na Batavia,
mermeer na aezen de koning van Ternateen de gansche reste ten langsten ’t volgende
daar inne te turberen.saisoen voldaan worde.

18.14.

Vooris renuncieert de hoogstgemelde Regee¬Dat den Koning en Grooten van Macassar
ring van alle beerschappye der Boegis en Lue-voortaan hun niet zullen vermogen te bemoeyen
boe , de zelve Landheeren erkennende voormet ’t land van Biema en ’t resort, maar

vrygehooren koningen, princen, en heeren, daarde Compagnie daar met laaten geworden naar
by geen de allerminste pretentie op is hebben¬hun welgevallen, zonder de zelve nu of oit
de , belovende mitsdien, zonder eeniguitstel,naar dezen, op d’een of d’andere wyze, di-
den ouden koning van Soping, met alle zynerectelyk of indirectelyk, met raad of met
landen , vrouwen , kinderen , buisgenooten,daad, te hulp te komen tegens de Compagnie.
goederen , niets uitgezondert, in volle vry-15.
dom te stellen, en aan onze handen over teDe hoogftgemelte Regeering bekent gedaan
geven , henevens ook zoodanige andere heerenwezende , de grouwlyke moord, en schelm-
Soegis als elders onder het Macassaays gebie-stuk, waar aan zich de koning van Biema,
in gevangenis en ballingschap op heden mogtenzyn schoonzoon, Crain Dompo Radja Tam
zyn , item alle vrouwen en kinderen der Boe-bora, Raja Sangarre, en hun volgers, sterk
gis  welke nog onder de magt van hoogst-te zamen 25 Persoonen, meest Bimanezen,
gedagte Majesteit mygten gevonden wordenin hunne furie tegens de Compagnie hebben ver¬
geene uitgezondert , op dat alzoo de grondgrepen; nemen aan den zelven Radja Biema

gelegt worde tot een oprégte vréde envriend-en zoo veel van zyn medepligtigen als 'er ge¬
chap.vonden worden, in handen van de Compagnie

19.over te leveren , om regtvaardige straffe te
ontfangen, insgelyks Crain Montemarano, Zoo verklaren ook de koningen van Layo
op dat by zyne van misdaad in alle ootmoed en Bancala, met het gansche land van Tu-

vergiffenis verzoeke. rata en Badjing, en al wai daar onder hoort
16. staande den oorlog, tot de Compagnie over-

Zullen aan de koning van Boeton ten eer- gekomen , te erkennen voor vrye koningen,
sten vergoeden, en restitueren, alle zoodanige heeren , en landen , daarze niet ter wereld
menschen, als met den laatsten oorlog, in een op en hebben nog en houden te pretendeeren

overval der Macassaaren, in dat land gerooft dezelve ontslaande van alle voorgaande heer-
en weggevoert zyn, voor zoo veel de zelve schappy en gebied, nu en altoos.

nog t in leven worden bevonden, geen uitge- 20.

zondert, en zullen ook aan den koning van Alle landen door de Compagnie en haare
Boeton uitkeeren het geld, ontfangen voor Bontgenooten, staande den oorlog gewonnen
zoodanige Boetonners, als zedert den verkoop en verovert , gerekent van Boeloe- Boeloe ay,
gestorven zyn , en dienvolgende niet weder- tot aan de landen van Turata toe voorts

weder van ginder tot hier aan Bongaya, zul-gegeven konnen worden , zonder nu of oit,
nimmermeer naar dezen te houden of te heb- len zyn en blyven als eygen gewonnen landen,

ben, eenige de allerminste pretensie op eenige en haare Bontgenooten, volgens regt vn oor¬
log , waar op mits dien koning niet meer be¬van de landen van Boeton, daar van by

dezen wel exprès renuncierende. houd eenig regt of eygendom , nog ook niet
op de inwoonderen van dien, blyvende alleen17.

ter dispositie van de Compagnie, omme daarOok zullen aan den koning van Ternate
mede te handelen naar welgevallen, zulliendewedergeven, in eygener wyze als in het 16
by overkomste van de koningen van Panna-art. , de geroofde menschen van de Xulas,

en
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en Bacca konnen aangewezen worden wat
ons in kragte voorsz. Benoorden Macassar is
competerende.

21.

De landen van Wadjo, Boeloe- Boeloe en
Mandhaer, als zynde misdaadig aan de Com¬
pagnie en haare Bontgenooten, verklaart de
hoogstgemelde Regeeringe te abandonneren,
en ons daur mede te laaten geworden, zonder
dezelve directelyk of indirectelyk nu of oit na

dezen, te zullen seconderen met volk, wa¬

penen, kruit, loot , spyze, raad, daad, of'an¬
derzins , hoe het ook genoemt mogte worden,

ter goeder trouwe
22

Zynde onderling verstaan en overeen geko¬
men , dat de Boegis en Toeraters die die Ma¬
cassaarze, en weder Macassaaren die Boegis
of Toeratze vrouwen hebben, elk de zyne zal

vermogen na zich te nemen , ’t zynen belie
ve, gelyk als dat betaamt, en vooris dat ni
voortaan de Macassaaren, zich begevende
onder de Boegis en Toeraters, ook weder de
Boogis en Toeraters onder de Macassaaren,
niet zullen vermogen aangehouden of ingelaa
ten te worden, als met toestemming en licentie

van yegelyks wettig Heer en Koning en
zonder die moeten worden afgewezen , en

weder na huis gezonden.
23.

De hoogêtgemelte Regeering belooft , in
conformiteit van ’t 6art. , baare landen voor
alle andere Natien gesloten te houden , en in
cas eenige van dezelve tegens hunnen dank
daar in zich begeerden ter neder te slaan,
dezelve met alle vermogen en magt te zullen
afweeren volgens haire behoudenisse in krag.
van dezen Contracte , doch in gevalle 2

daay toe niet vermogens waren, en onder de
hand te swak vielen, als dan de Compagnie

als hunnen schut- en schermheer, tot hulp
zouden verzoeken , alzoo zy verklaren d
zelve Compagnie in die quasiteit te erkennen

des zullen zy ook gehouden wezen, daar tot
geroepen wezende, de E. Compagnie te assi
steren met alle vermiogen , tegen zoodanige
vyanden als hun hier by of ontrent Macassar
tegen de Compagnie mogten openbaaren, met

verbintenisse, dat zy in geen onderhandelin,
von vréde of anderzints treden zullen mei

eenige Natie , daar mede de Compagnie in
oorlog is.

24.

Op alle welke voorsz contracten, en van
nieuws geraamde poincten, iusschen hoog-
gedagie Koning en Grooten van Macassar is
besloten en gemaakt een altoosduurende vrede
vriend- en bontgenootschap, in de welke ook
worden begrepen de grootmogende koningen
vanTernate, Tidor, Batsjan, Boeton, de ko-
ningen van Boegys, Soping, Loeboc, Toerata
Laays, Badjing, met alle hunne landen en

onderdaanen, item ook Biema, en nog zoo-
danige andere Landheeren en Vorsten als
naar dezen , zullen verzoeken mede in din

bonigenootschap te mogen treden.

163KEN.

25
Of het geviele dat tusschen de bontgenoo-

ten en de respective koningen, door het een of
’t ander misverstand, eenige differentie quame
te ontstaan, zoo zullen partyen niet straks
malkanderen daarom eenig ongemak of oorlog
aandoen, maar bun questie den Capitein der
Hollanders bekent maaken, omme (zoo he¬
mogelyk is) door bemiddeling van dezelve,
de oneenigheden uit den weg te leggen , en
goede broederschap te conserveren maar in¬
dien een van de partyen na geen bemiddeling
luisteren en bartnekkig blyven wilde, zonder

zich na de reden tevoegen, alsdan zullen de
gemeene bontgenooten de anderen, naar ver¬

eisch en regt van de zaake, te hulpe komen.
26.

Wanneer nu dit vredeverhond ondertee-
kent, beëedigt en verzegeld zal wezen, zal

de Koning en Grooten van Macassar gehou-
den zyn, nevens den Admiraal, naar Bata¬
via te committeeren twee voorname Koningen
uit het midden van den Raad , ’t zy Crain
Tello , Linckes Poppoe, Crongron,
Gresse, Cattapan, of ten winsten twee uit

de zelve , ter keure van hoogstgemelde Re-
geeringe , om dezen Contracte van vrede aan
de Eu. Heer Gouverneur Generaal , en de

Heeren Raaden van Indien te presenteren,
en hun Ed. goedkeuringe daar op te verzoe-
ken, onder verzekering, dat gemelde Heeren
met contentement weder zullen na huis trek-

ken , doch zal het den Heer Generaal vry
staan, wanneer het hem goeddunkt itwee
voorname konings zoonen te vorderen, omme
zoo lange daar als Ostagieren te resideeren,
als zyn Ed. meint noodig te zyn , doch zal
ook weder den koning van Macassar ’t zynen
believe, by langer verblyf van een jaar, de
zelve door andere mogen doen vervangen, en
de Compagnie gehouden zyn zoodanige Prin¬
cen te conserveren in compatibel respect en
eere , zondervan yemant de allerminste over-

last te lyden.
2¬

Tot ampliatie van ’t 6art word vergunt
dat de Compagnie de Engelschen en hunne goe-
deren albier zullen vermogen te ligten, en
naar Batavia ie voeren, zonder dat het den

koning zal vermogen tegen te staan
28.

Item, tot ampliatie van ’t 15 art. is be¬
looft , dat indien de koningen van Biema en

Montemarano levende of dood, in 10 da-
gen niet worden gevonden, als dan tot borge
in handen van de Compagnie te zullen stellen
de zoon van Biema, en de zoon van Monte-

marano¬

29.

De Regeeringe belooft aan de Compagnie
uit te keeren , in vergoeding van baare on-
kosten ten oorloge, 2500o0 Rders in vyf
moessons naast aan een volgende, ’t zy in ka¬
non, ’t zy in koopmanschappen, ’t zy in gout,
zilver of juweelen, elk naar zyn waarde.

EnX2
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Compagnie , alzoo dat haare vyanden 1668.30.
en vrienden de myne en onze, en wyEn op dat alle de bovenstaande Poincten
altyd bereid zullen wezen, met en ne-des te religieuser mogen worden onderhouden
vens haar, daarze ons komen te roepen,zoo zyn dezelve door den koning van Ma¬
ten oorlog te trekken; gelyk dan ookcassar, en zyn hier ondergeschreven Grooten,
myne kinderen en kindskinderen, inen by wegen van de Compagnie, door den
cas van myn overlyden, zullen staan enAdmiraal, nevens ook de Koningen en Prin-
blyven onder haare vaderlyke voogdye,cen in dit verbond begrepen, na aanroepinge
en zoo 'er op myn afsterven geen byvan des Heeren Heiligen Naame, beëedigt,
leven waren, of dat zy lieden sterven-geteekent, en verzegelt elk op zyn wyze,
de , geene naarlieten , zullen mynein een veldtent, op Vrydag den 18den No-
Landsheeren , broeders en vrienden,vember 1667. ontrent Borrombon, op des
geenen koning in myn plaatze mogenCompagnie eygen grond.
verkiezen , als ten overstaan en met

goedvinden van de Compagnie. Ja in-
Naarder Contracten, gemaakt gevalle ook zulke myne kinderen hen

met Radja Tello en Crain niet na behooren quamen te gedragen,
Linckes. zal de gemelde Oostindische Compagnie

ten goede van myn land en onderdaa-Den gpden en 134en Maart s jaars 1668.
nen, ook yemant anders van de naaste
in hun plaats mogen stellen , ’t geeneIK Paduez Siri Sultan, Harroenarra
ik alles uit opregte herte de CompagnieChyt, koning van Tello, nu in de
toevertrouwe ; en op dat hier van voorge-laatstgemaakte vrede met Macassar
de gansche wereld blyken moge, zooenworden zynde Compagnies vrund
heb ik dezen door myn Rykszegel ver-ge-bondgenoot, gelyk daar van het
zegeld, en door Dain Mangappa mynmaakte en door ons beëedigde Contract

broeder, en Carre Motulle, met Gale-in ’t breede spreekt, my erinnerende de
ran Care Pato, laaten onderteikenen :getrouwheid en vaderlyke zorge, waar
Ook de getrouwe onderhoudinge vanmede de Compagnie doorgaans en altoos

is aangedaan over haare verbonde vrun- dien op den Alcoran , na onze wyze,

ten by wezen van Mrs Dancker van derden en bondgenooten , verklaare door
Straten, Opperkoopman, Pierre du Pon,dezen, naar ingenomen advys van myne
Capitein, en Abraham Gabbema, Fiscaal,Landsheeren, broeders en onderdaanen
besworen, zullende als het des Admi-te raade zyn geworden, my ende mynen

27 raals begeeren en goedvinden zal we-ook nevens dien myn gansche ryk en
27 zen , dezen in myn stadt en plaatzejurisdictie nog nader en in 't byzonder

met de zelve Compagnie te verbinden, door openbaare Gomslag worden ver-
27

en t’evens te verzoeken, dat ik niet al- kondigt. Aldus gedaan, besworen en
37leen in haar bescherminge particulier- verzegeld in myn fort genaamt Tello,
27

op den 2gsten van de maand Ramelan,lyk aangenomen, neen maar ook myne
22

des jaars 1078. zynde, volgens de Ne-kinderen, zoo by myn leven, als ook
naa myn dood, met my aangezien derlandze styl , den 9den Maart 1668.
mogten worden, als vrunden en ver- wezende hier over tot getuige beroepen
wanten van de E. Oostindische Com- den hoogstgebooren grootmogenden
pagnie, dieze houd en neemt in haare Mandarsaha, koning van Ternate, en
vaderlyke bewaaring , op dat ons van mynen bloedverwant Mamalyung, ko-
niemant ter wereld eenig leed of onregt ning van Linckes, die tot betcikeninge
mogte overkomen, ’t gunt den Heere van dien, mede hun zegel hier onder
Cornelis Speelman, Admiraal van ’s Com- gestelt hebben.
pagnies magten alhier, representerende Wy zynde geweest expresse gecom-
door kragt van zyne commissie de mitteert door den Heere Admiraal Cor-
Hooge Overigheid van den Gouver- nelis Speelman , verklaaren dat in onze
neur Generaal en Raaden van Indien op presentie , ter plaatze voornoemt , al
Batavia, te mynen begeeren dooi zoodanig dezen Contracte is solemnee-
Paduca Siri Sultan Mandarsaha, koning lyk, zeits ook door den koning en ge-
van Ternate, en Mamalyang, koning tuigen op den Alcoran beceedigd ende
van Linckes voorgediagen , en teeke- verzegeld, het zelve al te vooren dui-
nen gegeven wezende, heeft het goe- delyk begrepen, en grondelyk verstaan,
dertierentlyken en in een opregt herte gelyk wy het dan ook aan welgemelte
believen aan te nemen :; Mits welkein zyn E. in diervoegen gerapporteert heb-
ik my, myne kinderen , broeders en ben , en overzulks geordonneert zy

Compagnies zegel hier nevens te stel-zusters, voorts alle myne Ryksheeren
en onderdaanen verbinde tot alle op- len, met onderschryving van den Se-
regte getrouwheid, ons geheelyk over- cretaris , ten Dage en Jaare als boven

in ’t kasteel Rotterdam op Macassar,gevende aan de goede voorzorge van de
Was
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1668.  was geteikent D. van der Straten,
Pierre du Pon, A. Gabbama, ter zyde
stont Compagnies zegel gedrukt in
rooden lakke , waar onder geschrever
stont , ter Ordonnantie van de Heer
Admiraal voornoemt , ten dage en
Plaatze gemelt, en was geteikent

Hendrik Louf, Secretaris.

IK Mamalyang, erfkoning van Tsjin-
Vryheer, inrana Linckes , enz.

met rype’t koninkryk van Macassai
opgemerkt,aandagt wel en ter deger

gelezen, en begrepen hebbende het ge-
waar mede te33 annexeerde Contract

mynen eygen overstaan mynen broeder
den koning van Tello zich aan de Com

verklaare voorpagnie heeft verbonden;
en dochterenmy en alle myne zoonen

huisgenoten , landen en volken , mi
niet alleen mede zoodanig te verbinden,
maar ook in ’t geheel te stellen onder
de gehoorzaamheid en bescherminge
van de E. Compagnie , die ik belove
in alle haare bevelens , diensten en or-
donnantie nu en altoos in der eeuwig-

heid gehouw en getrouw te wezen.
overzulks tot beteekeninge van waar-
agtige waarheid en myne sincere goedt
meeninge, hebbe ik dezen, houdende
het Contract van Tello, hier in geinse-
reert, met mynen zoon, genaamt Ta
tara Crani van Patena, in handen van
den Admiraal besworen, verzegeld, en
onderteikent, mede ten bywezen van
Dancker van der Straten, Opperkoop-
man, Pierre du Pon, Capitein, Abra-
ham Gabbema, Fiscaal, zynde hier over
getuigen alle Bondgenooten Koningen
van wiens wegen hun zegels en hand
tcikeningen hier onder gestelt hebben,
den grootmagtigen koning van Ternate,
de koning van Palacka, en de prince
Calematta, en den koning van Layo
opden 13den van de maand Maart 1668
zynde na onze rekeninge den zpsten var
de maand Ramelan, des jaars 1078. in
’t kasteel Rotterdam, onder Macassar,
onderstonden de zegels van de koninger
van Ternate en Palacka , in rooden
lakke gedrukt ; lagerstont, Nota:
Deze bezegelinge en onderteikeninge
van ’t bovenstaande is eerst in vollen
Raade den 31sten Maart geschied : was
geccikent Dancker van der Straten, Pierre
du Pon, Abraham Gabbema, in margine
stont Compagnies zegel in rooden lak
gedrukt, daar onder stont, ter Ordon-
nantie van de E. Heer Admiraal, ten
dage en plaatze voornoemt, en was ge-
teikent

Hendrik Louf, Secretaris.
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Naardere Poincten.

YAar op den Koning en de Gale
rans , voorts de geheele regee-W

uringe van Tello , item ook Crain
y Linckes, naar voorgaande verootmoedi-
ginge , weder tot waarde Bondgenoo¬
ten van de Generaale Compagnie, en
van wegen de zelve uit den naam var
de Ed. Heer Joan Maatzuiker, Gou-
verneur Generaal, en de Heeren Raaden
van Indien, aangenomen en ingelaaten
3 zyn door de Heer Cornelis Speelman.
Superintendent en Commissaris over de
Oostersche Provintien , Admiraal en

Krygsoverste over de scheeps- en krygs-
magt hier op en ontrent Macassar.

I.

Dat welgemelte Heeren, Koningen,
en de gansche Regeeringe heiliglyk on-
derhouden en getrouwelyk nakomen
zullen, nu en altoos, eeuwiglyk en on-
veranderlyk: het Contract en eeuwig
Verbond tusschen de Regeering van

Macassar, en de generaale Nederlandze
Compagnie gemaakt , wederzyds ver-
zegeld, en solemneelyk beëedigt op
den 18den November 1667. tot Bonaye,
item nog een nader Contract tusschen
den Koning en de Regeering van Tello,
en Crain Linckes, met welgemelde Com-

pagnie aangegaan, besloten, verzegeld
en beëedigt op den gden Maart des
volgenden jaars 1668. verklaarende dat
het aftreden van het zelve, door quaa-
den en verkeerden raad , haar was ten
allerhoogsten leedt, en derhalven datze
hun kenden grootelyks veipligt van
daar over by de generaale Compagnie
op haar ootmoedige bede , genade te
hebben ontfangen, aan de welker goe-
dertierentheid zy hun mitsdien in het

geheel overgaven, onder verzoek, dat
ze in ’t reguard van de geldsommen by
’t Bonayze verbond besproken , voor
zoo veel daar in hun aandeel aanging,
niet boven hunne magt beswaart mog-
ten worden, protesteerende grootelyks
onvermogens te wezen tot het voldoen
van dien, zulks is hun ook verzekert,

dat ze ongetwyffelt op hunne verroo-
yninge door de hooge Reeeringe van
Indien , dezen aangaande, metalle

ge-billyke en betaamelyke civiliteit
tracteert zouden worden.

2

Hebben zy verklaart voor een groote
gunste en weldaad aan te nemen , dat
de Compagnie hen beliefde te laaten

behouden hunne handgeweeren en mus-
quetten, en dat ten opzigt zy haar van
de vordere regeeringe van Macassar af¬
gebroken hadden; en de eerste uitqua-

men om haar te verootmoedigen, met
beloften, datze zonder eenige verschui-

lingX3

1668.
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6.ling zouden aanwyzen, en aanstonts

Dat de hoogstgemelde koning, terovergeven , alle zoodanig ligt kanon,
begeerte van de Compagnie, zal ge-en bassen (swaar kanon hadden ze niet
houden zyn, tot verzekering van dezemeer) als de koning en regeering van
nieuwe vereeniging, of zelve of yemantTello en Crain Linckes nog toebehoor¬
van zyne Grooten, welke de Compag-den ; ’t zy dan dat het was berustende
nie komt te vorderen, het zy dan voorin Tello, in Goa, in Sadrebone, of el-
altyd, ofte voor eenigen tyd , by enders , zonder daar voor iets te preten
onder ons, op een bequame plaatze tederen, maar bedankten de welgemelte
komen woonen.Compagnie grootelyks, datze het zelfde

7beliefden aan te nemen , tot afminde-
Ten laatsten belooft de hoogstge-vringe van opgemelde schuld voor de

melde Regeering en Crain Linckes, om2arcce
alle quaade bedenkingen , diffidentien3.
en mistrouwen weg te nemen , datzeBeloven zy tot repetitie en te meer-
naar volgens de costuimen , onder deder bevestiging van ’t Bonayze Contract.
Nederlanders allerwegen gebruikelyk,200 het de Compagnie zal believen te
noit binnen Compagnies vastighedenordonneren, de wallen van Tello rond-
zullen komen, als met weinig gezel-om neder te werpen , en noit an
schap , doch dezelve ongewaapent,dere fortificatien te maaken, als na
moetende ’t verdere gevolg buiten bly-voorgaande toestemming en bewilliging
ven, ten ware om byzondere voorval-van de Compagnie, directelyk nog in-
lende redenen anders wiert toegelaa-directelyk.
ten&ap-

Tot solemneele bevestiging van ditIngevalle de koning en de regeering
alles, zoo hebben Dain Mangappa, halvevan Goa, haar op de overgezonde acte

broeder van den koning van Tello, de77van Pardon, niet mede quamen aan de
Gallerans , of Ryksraaden van wegenCompagnie te verootmoedigen, dat zy
hooggemelde koning, vermogen hunalsdan als goede en getrouwe Bondge-
credentiaal aan dezen origineelen ge-nooten van de Compagnie, nevens de
annexeert. Item Crain Linckes voor zichvordere Geallieerde Vrienden, de zelve
zelven, en wederom de bovengenoemdeyzouden houden voor hunne openbaare
Dain Mangappa, de Ryksraaden Man-vyanden, en mitsdien dezelve naar ver-
chie-love, en de Patto, yder voor zichmogen helpen doen alle mogelyke schade
zelven , dezen op den Alcoran solem-en afbreuke ; doch zoo al schoon den
neel besworen , en tot te meerder be-koning van Goa wederhoorig bleef, zoo
kragtinge van dien , noo gedronkenen zullen daarom andere koningen en
het water, over hunne crissen gegoten,nogkonings-kinderen van Macassar,
betekenende naar des lands wyze , datdieook geene van de onderdaanen ,
indien zy het verbond quamen te ver-haar verootmoedigen en om genade ver-
breken, zy alsdan van hun eigen ge-zoeken, niet afgewezen, maar aange-
weeren moeten vernielt worden. Al-nomen worden, mits dat de koning en
dus gedaan en besworen in 't quartierregeering van Tello , voornamentlyk
acatra, op den zoom van devest, vangeene luiden van Staat en conditie zul-
’t veroverde kasteel Samboepo, ter pre-len inlaaten , zonder daar van t’elkens
sentie van de nevenstaande Bondgenoo-prompte advertentie te laaten doen.
ten, die dezen zoo verzegeld, als on-5.
derteikent hebben, zoo wel als degee-Dat ingevalle Crongron, als puure oor-
ne, welke als Leden van den Raad, byzaake van het verbroken Bonayze ver-
deze negotiatie zyn tegenwoordig ge-bond , zich in ’t byzonder niet t’eene-
weest, op den 1g4en Juli 1669. binnenmaal ongewaapent komt vernederen,
het logement van den Admiraal.en bidden om genade , zich stellende

De bovenstaande nadere Poincten zynter volle dispositie van de hooge Regee-
geschreven aan d’een zyde in ’t Neder-ring op Batavia (onder verzekering,
lands, en aan de andere zyde in 't Ma¬doch ongevergt , dat den zelven aan

alyf en leven onbeschadigt zal blyven leits, en waren geteikent onder ’t Ne-
derlands , by Maximiliaan de Jongdat zy hem alsdan, in zulken gevalle,
Pieter Koopman, Joan van Oppynen.zullen helpen vervolgen , vangen

of dooden, naar gelegentheid, en Joannes Franssen, Leendert Rus : Onder
't Maleits, het zegel van Crain Linckes,alle goederen , welke van hem gekre
met den naam daar by , voorts Daingen worden, stellen in handen van

de Compagnie, tot afkortinge van Mangappa; Galeran Mantsiloe, Galeran
Carre Pano en Dain Telolo. ’t Vol-’tgeen aan de Compagnie, volgens
gende zyn de Bondgenooten, die pre-'t Contract voorsz, betaalt moet wor-
sent waren, ’t zegel van de koning vanden.

Ter¬

1668.
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1668.  Ternate, waar onder staat Majuda Ju-
rotullis ; ’t zegel van den koning van
Soping, en zyn naam daar by, Radja
Palacka ; Aroe Vaecque, Passa Poja,
Radja Cajo, Palimpae Dain Sitabe, Aroe
Pite Toesawa en Aroe Pite Laompo.

Den koning van Tello, op heden ter
zelver plaatze verscheenen , en verge-
zelschapt zynde met Crain Linckes, Dain
Mangappa, Galeran de Patto, Dain Telolo,
en anderen, zoo heeft zyn Hoogheid
in eigener persoon, den Eed op den Al-
coran solemneel gepresteert, en vervol-
gens tot te meerder bevesliging, zyn
zegel hier onder doen drukken , bene-

vens ook dat van Crain Linckes, en de

handteikening van de vordere Grooten,
op den 21sten Julii daar aan volgende,

ter presentie van de nevensstaande
Bondgenooten, hebbende ook ingevolge
27 van dien tot vergenoegen van de koning
27van Tello, zyn Excellentie Calamatta,
wegens zyn broeder den koning van
Ternate; item zyn Hoogheid den ko¬
)ning van Palacka, insgelyks op den Al
77

coran gerecolleerd den voorgaanden ge-
daanen Eed, op het Vredeverbond tot

27 Bonaye : Was in ’t Nederlands getei-
27

kent by Maximilian de Jong, Pieter
2

Koopman, Johannes Franssen, Leendert
Rus. En in ’t Maleits, ’t zegel van de

koning van Tello, met zyn naam daar
7
by, Dain Mangappa, Galeran Mantsiloe,
Galeran Carre de Pano, Dain Telolo
De volgende zyn de Bondgenooten die
aanwezig waren , ’t zegel van den ko-
syning van Soping Radja Palacka, Passa
Poja, Radja Cajo, Palimpae Dain Sita¬
be, Aroe Pite Toesawa, droe Pite Laom¬
p0.

Op heden verschenen wederomme
Crain Ma¬55 Dain Macvele Sabanhaer,

moet, en Crain Rapoetsjini, geassisteert
met Dain Mandalique, Dain Telolo, nog
vyf Sorocans, met naamen, Carra Ilesa
genaamt Imama, Carre Tacca, ljewa,
Carre Tadjan Imari, Carre Telolo Innan¬

to ; de Tolken, Carra Roepa Ilatoe
23Carra Gappa ljono, en den Schryver
73 Amien, vertoonende opgemelte drie
Personagies een half vel schoon papier

ge¬daar met Macassaarze letteren op
schreven stont , door de hand des ko-

27
nings, hunne naamen, met byvoeving

73
van ’t groote Zegel, dienende voor Cre-

7 dentiaal, en tot meerder bekragtiging
2

zoo wiert ook by hun overlegt des ko-
nings zegel zelve, verklaarende door de
ziekte des konings gezonden te wezen,

om alhier zynen eigenen Persoone te
representeren, en van wegen de zelve
ongewapent te bidden om genade aan

de Compagnie, met ootmoedig verzoek,

27
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datze zoodanig als den koning van Tello 1669.
mogten aangenomen, en tot Compag-
nies Bondgenooten herstelt worden.
mits welken de voorgemelte verbinte-
nisse haarluiden te vooren gelezen , en
tot nader verklaaring, in de Macassaarze
taale overgezet wezende, hebbenze de
zelve zoo in zyn geheel geaccepteert
zonder de allerminste tegenspraak, en
speciaal ook het Contract op den pden

Maart 1668. in 't byzonder met den ko¬
ning van Tello gemaakt zynde, voorts
geamplieert.

Eerstelyk dat hier vooren gezegt is
van Tello , ook nu door de koningen
en het volle van Goa, en Sadrebone,
ter eerster begeerte van de Compagnie
zullen neder geworpen en gesloopt wor-
den alle de wallen, muuren, en forti-
ficatien van de steden Goa, en Sadre-
bone , zonder dezelve, nogte eenige
andere , weder te mogen opmaaken, als
met de wille van de Compagnie.

Item dat de koningen zich niet zul-
len mogen bemoeyen met de Maleyers,
Mooren, of eenige andere uitlanderen,

hoe zy ook genaamt zyn , welke op
heden in Tello, Goa, of Sadrebone,
of nog elders onder de Jurisdictie mog-
ten gevonden worden, maar daar mede
de Compagnie laaten begaan, na haar
welgevallen, en speciaal Mapulle, zon-
der ook naar dezen weder eenige van
7die of diergelyke Natien in hun Nege-
ryen te mogen aannemen, als met wille

in begeerte van de Compagnie; gelyk
naar ook vry zal staan zoo tot Tello,Goa,
jadrebone, te mogen houden en leggen,
zooveel volk als ’t haar gelieve tot toe-
zigters, zonder dat op of in de rivieren
van Tello, Sadrebone, en ook alle an-
dere tusschen die beide in gelegen, zoo

20
ze de Compagnie quame af te staan,
eenige vaartuigen, gehavend of ontfan-

72

gen mogen worden als alleen zulke,
17
welke lascedullen van de Compagnie
konnen vertoonen.

Waar op de voorenstaande Gedepu-
teerden, eerst voor, en van wegen haar
koning , en daar na voor hun zelven
gepresteert hebben den Eed van ge-

trouwe Bondgenootschap, zoo op den
Alcoran als met het drinken van het
crisse water even met de zelve solem-
niteiten, als by het Telloze Verbond
staan uitgedrukt , ter presentle van de

ondervolgende Bondgenooten, en Or-
dinaire Raaden van den Admiraal ter
voorsz plaatze, en op den zysten van de
maand Juli 1669.

Was in ’t Nederlands geteikent, by
Danker van der Straten, Pieter Koopman,
Jobannes Franssen , Jan van Oppynen,
Leendert Rus. En in ’t Maleits, Dain

Macoele Sabander, Manoudjingan, Crain
Ma-
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heid altoos en over al doet blyken, 1669.Mamou, Crain Rapoetsiini, en als
nevens zyn assistentie en onderhoudingeBondgenoot, Radja Palacka, meer
ontrent al die geene die ongelyk aan-Bondgenooten zynder niet present ge-
gedaan worden; want hy is de winkelweest.
van alle verstand en kennis, in ’t on-
derhouden van zyn beloften, en zeer3Op heden compareren ter vooren-
opregt in zyne Resolutien en Justitie,gemelte plaatze, in het logement van
waar door hy zeer befaamt is in alleden Admiraal , den ouden koning van
steden bovens winds, komende tot be-Goa, zynde den jongen koning Mapa-
nedens winds , alwaar van zyne magtsombo ziek, Crain Crongron, Crain Oedjon,
en stoutmoedigheid in ’t veld des oor-Crain Rapoetsjini, Crain Tompo Ballang,
logs verhaalt word , ook van de ken-Carre Momoet, Crain Baboan, en Dain
nis in de handelinge van ’t geweer, zoo

Manjelique, hebben in eigener persoone,
te water als te land , waar voor alle3ook op een Alcoran, gepresteert den
zyne vyanden bevreest zyn, en wienEed ; en vervolgens tot meerder be-
den hoogen God in al zyn doen wilvestiging van dit alles , hunne zegels
zegenen met gezontheid op deze wereld.hier op gedrukt, met handteikeninge

Vorders naar dit verklaaren wy uitvan ook alle vordere presente Grooten,
een opregt en zuiver gemoed in dit pa¬en mede ten overstaan zoo van de ne-

20
bekennen opregtepier, hoe wy allevenstaande Bondgenooten, als Raads

vrienden te wezen van de Compagnie
persoonen.

en te blyven zoo lang zon en maanIn ’t Nederlands geteikent by Maxi-
schynzel geven zullen zonder verandemiliaan de Jong. Danckert van der Straten,
ring, vorders alzoo wy door vergele-Leendert Rus. Onder 't Maleits ftont
gentheid en onverstandige onwetenheid’t zegel van de oude koning van Goa
quaalyk by de Compagnie gedaan heb-en daar by geschreven, Crain Richoa
ben, dat verzoeken wy, dat ons veel-voorts Abdul Hamy Crongron, Dain Ma¬
voudig mag vergeven , en gepardon-mou, Crain Hoedjou, Crain Rapoetsjini
neert worden door de Compagnie enHimaligongan Crain Tompoballang, Dain
Gouverneur Generaal ; ook zoo ver-Menawing, Crain Bobaban, Carre Ma.
zoeken alle koninklyke kinderen , enmou, Menou Djongang, Dain Menalyky.
alle de Groote Persoonen, gezamentlyken als Bondgenooten, ’t zegel daar nef-
om pardon , alzoo wy uit ons zelvensens geschreven , Majuda Joerotullis,
met alle konings kinderen en alle GrooteKaitssili Calamatta; ’t zegel van de ko¬
Persoonen geresolveert hebben, by denning van Soping , daar zyn naam by
grooten persoon van de Compagniestaat, Radja Palacka; ’t zegel van den
den magtigen Veldoversten Corneliskoning van Tello, en door hem daar
Speelman, Admiraal, Commissaris enby geschreven Crain Tello-
Superintendent om de Oost, te gaan
en pardon te verzoeken , die ons ook
aangenomen en gepardonneert heeft.Drie Translaatbrieven, uit
met een opregt en zuiver gemoed omhet Maleits, geschreven door Radja
te vereenigen, nevens alle andere Bond-Goa, Crain Tello en Linckes, ko-
genooten, met het verbond dat nu opningen op t land van Macassar, aan
nieuws gemaakt is, daar onder begre-den Ed. Heer Gouverneur Generaal
pen te worden, en besworen is op denJoan Maatzuiker, en de E. E. Heeren
Alcoran , op dat het kragtig en vastRaaden van Indien, ontfangen den
zonder eenige verandering zy ; dit maa¬148e2 Augusti 1669. met 't jagt de
ken wy aan den Gouverneur GeneraalCabbeljauw-
bekent , wegens de vrede die wy metMissive van Crain Goa.
den Admiraal gemaakt hebben , doch
zoo wanneer den Admiraal na BaraviaEschreven uit alle opregtigheid en
keert, zullen wy konings kinderen in,Czuiverheid des gemoeds van Pa-
des Admiraals gevolg mede zenden, totducca Siry Sultan Crain Goa, uit weder-
een teeken, dat wy pardon verzoeken,zydze genegentheid aan den Gouverneur
ter ceren van den Gouverneur Generaal,Generaal Joan Maatzuiker, de Raaden
doch wy en konnen nog niet uitvindenvan Indien, en alle de groote Persoo-
de naamen van die konings kinderennen in de stadt Batavia, die wys, en
alzoo onder de mensch veeltyds ziektenzeer verstandig, en een scheidsman in
komen en sterften, daarom zoo maake’tuitspreken en voortzetten van Verbon-
dit aan den Gouverneur Generaal be-den met alle koningen op der aarden
kent : Vorders na dit, zoo hebben wybenedens winds is, vorders zynde zeer
twee brieven voor dezen gezonden, enmedogent en liberaal, by al zyn Vrien-

ge of die den Gouverneur Generaal besteldden en Bondgenooten, die van een
a1200zyn of niet, is ons onbekent ,negentheid zyn, zoo dat zyn opregtig-
NY



1669  wy in die brieven ook om pardon ver-
zogt, en onze gansche gelegentheid
bekent gemaakt hebben ; wegens het
gepasseerde : Niet hebben wy tot ge-
schenk aan den Gouverneur Generaal
te zenden , door manquement van ge-
legentheid, maar zal God nacht en dag
voor ’t welvaaren van den Gouverneur
Generaal bidden.

Missive van Crain Tello: geschreven
mêt een zuiver en oprègt gemoed van
Paduca Siri SultanArou Narasietet,
Crain Tello , aan den Gouverneur
generaal Joan Maatzuiker, en alle

de Raaden van Indien.

JOrders naar dit, zoo bekennen wy27

van ons zelven, dat wy quaalykV
by de Compagnie gedaan hebben, al
3200 wy 't Contract op Bonaye gemaakt,
yzelver hebben verbroken, als mede het

Verbond, dat wy alleen in Oedjong-
pandan gemaakt hadden , daarom zoc

hebben wy ons zelven by de Compagnie
overgegeven , en pardon verzogt, en

hebben wy daar nevens ons groot ge-
weer , dat wy hadden, overgegeven,
en zoo den hoogen God ons in t leven
laat, en den tyd van des Admiraals ver-
trek gekomen is, zullen wy nevens den
Admiraal op Batavia komen, of anders
zal Crain Lincke, in onze plaats komen,

ofte onze oudste broeder Dain Margap
pa, of een ander groot Persoon, gelyk
ten tyde , wanneer met den Admiraal

vereenigt zyn , heeft zelve willen na
Batavia gaan , om dat ik nayn eigen
misdaad wist, en dat om pardon van
den Gouverneur Generaal op Batavia
te verzoeken; Niets en heb ik tot ge-
schenk te zenden, anders, als een zui-
ver en opregt gemoed, en anders niet.
Dezen-brief is geschreven in ’t huis van
den koning, in de stadt Teilo, op den

25den van de maand Juli, in ’t jaar 1669

Missive van Crain Linckes : geschre-
ven met een zuiver en opregt gemoed
van Crain Linckes, aan den Gou-

verneur Generaal Joan Maatzuiker
en al de Raaden van Indien.

vOrders , na dit UE: dienaar be
V kent van hem zelven, dat hy te37

gens de Compagnie misdaan heeft, in
’t verbreken van 't Contract op Bonaye
en ’t Verbond dat UE. dienaar alleen in
Oedjongpandan gemaakt had, daarom
20o heeft UE. dienaar hem zelver by
de Compagnie overgegeven, en pardon
verzogt, en heeft UE. dienaar daar ne-

vens al zyn groot geweer dat hy had,

III. Deel.
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overgelevert : En zoo den Hoogen God 1669.
my in’t leven laat, en den tyd van des
Admiraals vertrek gekomen zal zyn,
200 zil UE. dienaar met den A imiraal
op Batavia komen, om dat hy zyn eigen
ymisdaad weet , en om op Batavia van
den Gouverneur Generaal pardon te ver-
zoeken. Niets en heeft UE. dienaar
tot geschenk te zenden, anders als een
»zuiver en opregt gemoed , en anders
niet. Deze brief is geschreven in ’t huis
van Crain Linckes , den 2gsten dag van
de maand Juli, in ’t jaar 1669.

Uit het omstandig verhaal van al dit
voorgevallene ziet men hier klaar met hoe
veel dapperheid de Nederlanders zich van
Macassar meester, en met hoe veel be-
scheidenheid zy alle deze hoogmoedige
en trotze koningen vernedert, en ge-
dwongen hebben, om zich op Batavia
voor haar Edelheden te moeten komen
verootmoedigen.

Daar op zyn met de Heer Speelman,
nog in dit zelve jaar (zoo zyn Ed. aan
't Opperhoofd van Japara den 22sten No-
vember 1669. schreer) deze navolgende
koningen en princen, met hun vorstelyk
gevolg, ook na Batavia gegaan.

De koningen van Tello en van Linckes
met hunne vrouwen en gevolg , 350 of
400 zielen sterk.
-rain Birey, zoon des konings van Macassar.
Crain Mandelli , zoon van Crain (dat is

Prins) Crongron.
Care Mamoet, twee der Grootste van
Crain Wello, 't Macassaars Hof.5

van wegen den koninggaleran Manassa, van Goa, met een ge-
Galeran Timbol, volg van 140 menschen.
Prins Calamatta, en zyn vrouw , en de

zuster des konings van Tello , die
wel een sleep van 150 menschen by
zich hadden.

Alle de welke , behalven hunne ver-

ootmoediging voor den Heer Opperland-
voogt Maatzuiker, en de Heeren Raaden
van Indien , nu ook derwaarts gingen
om de goedkeuring van haar Edelheden
op de gemaakte vrede te verzoeken

Behalven deze Vorsten trokken ool

mede de koning van Palacka, en de
prins van Boni, nevens meer andere Ge-

volmagtigde Celebize Landvorsten, en
Bondgenooten, met een gevolg van 800
koppen, die een groot leven en gekrioel
op Batavia en ook al eenige belemmering
aan haar Edelheden gaven, en voorna-
mentlyk het volk van Radja Palacka,
waar onder zeer veel dartcle gasten waren,
die by nacht en ontyde zeer veel onge-
bondenheden aanregtten , hoewel haar
Edelheden een middel uitvonden , om
zich niet lang daar na van dit volk
te ontslaan , en de zelve met hunnen

ko¬

Koningen
die zich

voor haar
Edelhe-

den ver-
teni¬

digt heb-
ben.
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170 waarom men haar ook geen geheimen 1669.koning in zekere veldtogt te gebrui- vestrouwen kon, schoon men weet dat

40. zy deze swakheid meer uit gewoonte,
ken.Na dat nu de koning van Palacka, dap uit quaadaardigheid, oeffende.
zynde te gelyk de koning onder welken Het was ook een groot bewys vanRadja

Palackadoet zyn de Boegis, en die van Boni stonden, de haarer Edelheden agting voor Radja Pa-
hoofdnair dood van zyn grootvader en vader na lacke, dat zy hem maandelyks zoo Rders

zyne gedagten gewroken had , volbragt
met dat zoo lang hy leefde , gaven , waar door

hy ook zyne belofte, te weten, dat hyvan alle hy dan ook den meesten tyd op Bontuwa-
andere zyn hoofdhair, tot een erkentenis van lac was , en daar een grooten bloei inBoegis, zeer plegtelykdeze verkregen zeege ,
steteeen. alles door zyn bywezen verwekte , dat

daar anderzins de Macassaaren en Boe-
nu zoo niet volgde, om dat Aroe Poni,gineezen zoo grooten werk van hun lang die dit niet trok, en die daar over nu en

hair maaken, en dagelyks bezig zyn,
dan wel eens schimpte, zich meest opom dat met allerlei geurige, vooral met
Tsjinrana onthielt.welriekende klappusolie , daar zy bloe-

Hoewel nu Radja Palacka grootemen in doen, te bestryken) liet affny-
deugden had, alzoo had hy ook zyne ge-

den.
breken : want ’t was zeer ondankbaarHy stelde daar toe een uitdrukkelyken
dat hy zyn gezag boven dat der E.dag, riep zyne beste vrienden, en veele
Maatschappy , die hem groot gemaaktvan de volkeren onder hem staande, aan
had , zogt te verheffen. Daar benevenwelke hy te dier tyd een koninklyk maal
die hem eens op de teen getrapt hadden,gaf, zynde die genen, die hem hier in
en wat te na gekomen waren, haatte hynavolgden, wel zoooo man sterk geweest,
onverzettelyk , gelyk dit aan den Heerzoo dat een Boeginees, nog op dezen
Prins, over ’t bestier der zaaken wegensdag, zeer liyt van een Macassaar, wegens
de moord der koningin van Dompo, enzyn kort hair, te onderscheiden is.
tegen den Sabandaar junizs, gebloken is,DeE. Maatschappyover dezen koning,

Word in dien hy nagar by de Her Schenkenberg,zyne By- en zyne dappere daaden, zeer voldaan
dat zy zyn verderf gezogt hadden ; nietken ber-herstelde hem niet alleen in zyne ryken
willende dezen Junius moer onder zynsteld, en van Palacka, Boni, Soping, en meer an-

heerlyk oogen zien , om welke reden hy ookdere; maar schonk hem oox een heerlyke
beschon- verklaarde, niet weer op Bontuwalacgoude keten, met een penning daar aan,
ken.

zoo lang Junius aan ’t kasteel was) tedie hem met zeer veel statie t'huis ge-
willen komen. Dat zoo veel zeggenbragt, en met veel loftuiting omgehan-
wülde, als dat men hem na Batavia zendengen wiert , waar over deze vorst zeer
moest; dat juist altyd niet te pas quamverblyd was.

Ook hebben haar Edelheden na dien om de bequaamste persoonen (hocdanigDain Ta¬
deze Junius was) ten gevalle van zulictyd, een groote agting voor zyn gemaa-

haliie. een vorst te verplaatzen ; behalven datlinne, Dain Tahalile, getoont, behalven
dat die verstandige koningin zich de gunst, hy een zeer schrander navorscher van

en pragtige geschenken haarer Edelhe veel geheimen was, en niets misdaan
den nu en dan, in verscheide gevallen, had , dan met zyn Heer en Meester in
by welke zy hun stil wegens deze en ’t aanbrengen van zulke zaaken trouw te
gene quaade aanslagen van den koning haar dienen , schoon zy Radja Palacka niet
gemaal gewaarschouwt , en dus groote aanstonden. Ook was hy op de Heer
ongevallen voorgekomen heeft, wel dub- Junius zoo moejelyk , dat hy de Bond-

bel waardig heeft weten te maaken, zynde genooten niet wilde by een roepen, nog
dit alleen haar gebrek , dat zy op deze den brief van haar Edelheden ontfangen,
gunst haarer Edelheden zeer moedig en of hooren lezen, besloten hebbende tot

gewoon was nu en dan al vry sterk daar de komst van een ander Voorzitter op
op te roemen, en by zulken gelegenheid Boni te blyven, alzoo deze hem tot een
als eenigzins vervoert, ook wel zaaken, leugenaar gemaakt had , by zyn schry-
die beter geswegen waren , te zeggen; ven aan haar Edelheden.

VYFDE HOOFDSTUK.

HAn van Oppynen, eerste Hoofd na de Vredehandel in ’t jaar 1669. De Heer de Jong,
in ’t jaar 1670. l oorzitter. 1670. door de Heer Harthouwer vervangen. De Heer
Boogaard in tjaar 1676. Commissaris. De Heer Dubbeldekop 1676. In ’tjaar

1677. vervangen door de Bocq. Die 1678. vervangen is door de Heer Cops. van Dalen
van 1684. tot 1685. De Heer Hartsink hier tot 1690. Vervangen door de Heer Prins 1691.
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De Koopman Raas door de Heer Schenkenberg vervangen. De Heer Hartsink in ’t jaar 1676.
1694. Landvoogt. Zyn onvoorzigtig gedrag ontrent den koning van Palacka. 1695. de
Heer van Thye Landvoogt. Radja Palacka ’s dood 1696. vervangen door Lapatauw.
De moord van Dain Mabani door Aroe Teko. Verdere redenen daar van. De dood

van de Heer van Thye 1700. De Heer Beernink Landvoogt. Berigt haarer Edel¬
heden aan de Heer Beernink wegens de voorige zaaken albier. En haare bevelen ontrent
verscheide zaaken, als mede ontrent de bedreven moord. Buitenspoorigheden van Aroe Teko.
Verdere beraadingen der Grooten over zyn zaak. Die de zelve schenen te willen over
’t hoofd zien. Last haarer Edelheden om die moord streng en met de dood te straffen. En
kort er aan, om, zoo de beledigde partyen de zaak niet aanbonden, dan stil pardon voor
hem te doen verzoeken. Haare verdere bevelen daar over en over andere zaaken. Ge-
schenken haarer Edelheden aan eenige Grooten. Verscheide landen, door haar Edelhe-
den aan die van Goa, enz. , weergegeven. De Heer Beernink sondeert den koning van
Locboe over die moord. Wat Aroe Teko daar van in opzigt van de Heer van Thye,
en Radja Boni, zei. Nader sondeering van anderen bier over. Magt, die zich de ko-
ning van Boni over de andere Bondgenooten aanmatigde. Zyn Ed. tast Crain Aganonja
de pols. Vreeze der Vorsten om met zyn Ed. hier over, buiten weten des konings van
Boni, te spreken. Nader ondertasting der andere Vorsten. Afbankelykheid der mindere
Vorsten van den koning van Boni. Engelzen op Banjar Massin , en hunne poging.
Waar over zyn Ed. den koning van Boni, schoon zyn Gemalin krank was, zelf boord.
Aroe Teko ryd, tegen last, de Negry rond. Zyn Ed. spreekt met Aroe Poni over deze
mourd. Radja Goa s aanleg met de Engelzen op Banjar. Verkeerde gedagten der onzen
van de Bondgenooten. Die alle voor Rampassen zyn. Dat om veel redenen ook best,
en voor ons ’t zekerst was.Verschillende gevoelens haarer Edelheden over zyn straffe.
Zyn Ed. toont aan haar Edelheden de onmogelykheid, om pardon voor hem te konnen ver-
zoeken. Toenemende ziekte, en dood van Mevrouw Beernink.

JOor dat de Heer Speelman , den na Banda vertrokken is, terwyl de Heer
27sten December 1669. na Batavia Harthouwer in zyn dienst hier vervolgde
vertrok, dagt hy ’t Oppergezag tot den gden Maart dezes jaars, op

Macassar aan de Heer Bevelhebberop welken tyd zyn Ed. als Landvoogt,
Danker van der Straten, volgens de ordre met ’t jagt de Geregtigheid, na Ternate
van haar Edelheden, te laaten, doch alzoo vertrok.

deze Heer nog voor zyn Ed. vertrek is Hy gaf het gezag, ter ordre haarer De Heer
komen te sterven; wiert hy door last van Edelheden , voor eerst aan den Op- Dubbel¬

dekopde Heer Zeevoogt vervangen door Johan perkoopman Wybrand Dubbeldekop over,
1676.van Oppynen, onderkoopman , die het die by brieven van den 2den December

bestier hier tot den 2osten Maart 1670. 1676. door haar Edelheden als Voorzitter
in zyn dienst bevestigt wiert ; doch hywaargenomen heeft.

quam den 18den Mey 1677. te overly-In zyn plaats quam hier met den eer-
naam van Voorzitter, de Heer Maximi- den. In ’t jaar
liaan de Jong, die tot den zysten Novem- De Koopman, en Tweede , Paulu

1677. ver¬
ber 1672. gebleven , en toen voor een de Bocq quam in zyn plaats, en nam het vangen

Ja- door despringtogt na Batavia vertrokken is, het gezag op dit comptoir tot den 1zden
gezag in handen van zyn Tweeden, den nuari 1678. waar, wanneer de Heer Ja- bocd-
Heer opperkoopman David Harthouwer cob Cops als Voorzitter verscheen, diehier Die 1678.
zoo lang laatende; doch de Jong (wiens bleef tot ’t jaar 1684., den 1oden Novem vervan-

gen isbeeltenis nog in de gemeene Raadkamer ber, op welken tyd zyn Ed. als Buiten-door de
op Macassar te zien is) quam dit zelve gemeen Raad van Indien hier overleden Heer
jaar op Batavia te overlyden. is. Co7e.

Hy wiert den 26sten December 1672. Onder dezen Heer keurden haar Edel¬
door de Heer David Harthouwer , met heden in ’t jaar 1679. den 24sten Januari
de titel van Voorzitter vervangen. goed, dat Cajeli de scheiding, en uiterste

Hy kreeg eenige geschillen met Radja grenspaal tusschen de koningen van Ter-
Palacka weshalven haar Edelheden7 nate en Macassar zyn zoude.
goedvonden de Heer Andries Boogaard, De Koopman, Adriaan van Dalen, nam Van Da¬
gekoren Landvoogt van Banda, als Com- toen ’t gezag hier tot den zosten Juli 1685. len van

waar, en wiert vervangen door den Heer 1684. to.missaris, of Gevolmagtigde, herwaarts in
1685.’t jaar 1676. te zenden, zoo, om dever- Voorzitter Willem Hartsink, welke Heer

schillen tusschen deze twee by te leggen, tot ’t jaar 1690, den 13den October hier Hartsink
gebleven is; maar niet veel vermaak ge-hier to:als om andere zaaken met deze vorst te

verhandelen , welken Heer den 114en duurende zyn bestier gehad heeft, dewyl 1090.
Januarii hier met ’t schip Buuren aange- in geduurige moeite en onrust met Radja
land zynde , na een kort verblyf van Palacka leefde , die zeer stout begon te
maar een maand, op den 11den Februari worden, en dien hy daarom geenzins

dorstY2
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’t gezag van den 2zsten Juni tot den 1oden 1696.dorst vertrouwen, gelyk hy hem ook niet
Februari 1695. gevoert, en ontdekt heb-toestaan wilde, met eenig gevolg in de
bende , dat Radja Palacka nie:s tegen ons.

vesting te komen.
maar alleen tegen den Sabandaar Junius,Hy vertrok toen voor een springtogt
en andere, die hy niet gaarne zag, had¬met het schip de Zeist, met toestemming
de, gaf ’er haar Edelheden kennis af, diehaarer Edelheden, na Batavia, en liet
hier op de Heer Isaac van Thye , eerstet gezag aan den Opperkoopman en
Opperkoopman des kasteels tot Batavia,Tweede, de Heer Francois Prins, die dat
herwaarts als Voorzitter wilden zenden;

eenigen tyd waarnam.
doch die Heer, niet genegen te gaan,In plaats van na Macassar weder te kee-
dan als Landvoogt , vertrok derhalvenren, bleef de Heer Hartsing op Batavia,
met dezen titel, en quam den 1oden ditoofalzoo hy ’er niet weer henen wilde ,
met het schip Zion hier.hy verzogt meer volk, en ammunitie,

Hy, die een fyn, en een zeer net man 1695. dewaar op toen de Heer Prins door haar
Hieer vanin alle zyne zaaken was , wist het mefEdelheden (niet om dat de Heer Hart-
Thye

enRadja Palacka zoodanig te bedisselen ,sink op Batavia overleden was, gelyk de Land-
hem zoo te believen , dat de bekommt

voogt.Macassaarze lyst der Landvoogden meld,
ringen , daar over gerezen , geheel eralzoo ik dien Heer in ’t jaar 1694. zelfs
al verdwenen, maar men was nog veel Radja Pa-meer dan eens op Batavia ten zynen huize

wanneer hy in April 1696. licka 'sgeruster,bezogt hebbe) als Voorzitter in zyn plaats,
00dHy wiert dooiquam te sterven.in ’t begin van ’t jaar 1691. wiert aange 1675 ver¬

zynen neef , Lapatauw genaamt ver vangenstelt.
dor La¬vangen.Daar op verscheen hier den geden Juni
patau.De Heer van Thye bleef hier regeeren1691. de Heer Dirk de Haas , Gemeen

tot den 6den Juni 1700. vanncer hy over-Raad van Indien, en oud Landvoogt van
leden is, hebben de zoo lang niet mogenAmboina, als Commissaris met ’t schip
leven , tot dat de tyding van zyne aan-Henrik Maurits uit Amboina, bleef 'er
stelling tot Buitengemeen Raad van In-tot den 13den dito, en vertrok toen na
diën hier quam.Batavia. Wat die Heer hier toen ver-

Dus was zyne regeering in den beginnerigt heeft, zullen wy hier na eenigzins
zeer gelukkig, en daar deden zich onderzien.

dandezelve geen donkere wolken op ,Zyn Ed. liet ’t gezag hier verder aan
dat 'er kort voor zyn dood een zaak voor-de Heer Prins , die tot zyn dood , die
viel , die naderhand zoo aan haar Edel-den 4den Maart 1694. voorviel, in de re-
heden, als aan zynen vervanger, grootegeering gebleven, en toen voor een tyd,
moeite en veel bekommering heeft ge-door den Koopman en Tweede, HenrikDe Koop

mankaas, geven. Die wy derhalven van de grondKaas , die dat tot den 22sten Juni bleef,
door ae af moeten ophaalen , om een net begripen die toen als Tweede door de Heer
Heer

en doorgezigt daar van te hebben.Mattheus Schenkenberg vervangen is.Schen
DedicHet was de verfoeijelyke moord3kenberg De dood van de Heer Prins, en de ge- moord

vervan- prin-door Aroe Teko, een der voornaamsterugten van Radja Palacka’s voornemen, van Dain
gen. cen aan ’t hof van Boni, of eigenlyk abani,opom het hier in de war te werpen, alzoo

doorAroe22nzyn last, en door zyne bedienden7men zeide, dat hy wel 6oooo mannen by
Teko.Dain Mabani, alias Aroe Beloessoe of Ba¬een zamelde , gaven op Batavia zulkenDe Heer

loessoe , een der voornaainste princen aanbekommering, dat haar Edelheden goed-Hartsink

in ’t jaar ’t hof van Soping, den 3den Mey 700.vonden den Heer Hartsink, by dit voor-
169ye. bedreven wiert. Een zaak, die mogelyl-val de bequaamste om alles tot een ge-
Land-

noit zou voorgevallen hebben indien zynewenschte rust te brengen , te doen aan-
2999.

gemalin, Saena, of Sa: eyna, (een nigtzoeken , om hem de reize na Macassar
zoo men zegt van den koning van Goa,weder smaakelyk te maaken ; doch die
hoewel Aroe Teko dat in ’t vervolg andersHeer betuigde in het eerst gansch geen
toont ) zich zelven maar stil gehouden,genezenheid hier toe; maar eindelyk liet
of niets van de minneryen van dien So-hy zich, op aanbieding van daar Land-
ingzen prins gerept, of aan haaren manvoogt (dat een krulletje meer was) te
die ’er niets af wist) bekent gemaaktzullen zyn , nog bewegen ; doch toen
had. Een daad, daarom te vuiler, omnog ziek zynde, en zyne ziekte hoe lan-
dat hy by Saëna etrelyke, en wel zyneter hoe meer toenemende, is hy in 't be-
geliefste kinderen ( waar onder Ama, metgin van ’t jaar 1695. (zoo meine) op
de dochter van Datoe Locka op Sumba-Batavia komen te sterven.
va getrouwt, een der voornaamste was )Deze Heer was in 't eerst al te ge-Zyn on-
verwekt had Deze Aroe Teko was nietvoorzig. meenzaam met Radja Palacka geweest,

tig gedrag alleen een van de doorlugtigste Bonizeen droeg zich daar na al te streng tegen
ontrent

princen, maar by de dood des koningshem , willende hem nergens in vertrou-den ko¬
ook de naasre tot de kroon.ning van wen; dat veel quaad gedaan heeft.

Palacka. Dit werk nu had zyn begin al ettelykeDe Heer Schenkenberg ondertusschen
jaa-
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jaaren te vooren genomen , want Aroe
Teko was ontrent ’t jaar 1695. nevens
eenige andere Macassaarsche princen, met

eenige troepen der E. Maatschappy na
’t eiland Sumbawa vertrokken, om Radja

Tambora , die de koningen van Bima,
Dompo, enz , op dit zelve eiland be
oorlogde, te ondersteunen, gelyk zy ook
’t geluk hadden van deze koningen te
overwinnen, en der zelver landen onder

hunne magt te brengen; doch schoon de
andere troepen der Bondgenooten , na
dien oorlog gelukkig ten einde gebragt
te hebben, weer na Macassar vertrokken,

waren egter Aroe Teko , met eenige
Boegineezen, en Crain Jerenica, een Ma-
cassaars prins , en den roover Pomelican,
die al 11 of 12 jaaren van Celebes gevlugt
was , daar nog gebleven , zich zelven
met het rooven van menschen en vee

waar over, Aroebezig houdende ,
Poni, of de koning van Boni, op Aroe
Teko zeer verbittert was , de welke dit

eindelyk mede vernomen hebbende , en
voor dien vorst bevreest, wel ten eersten
na huis quam ; doch aldaar verschenen

zynde begaf hy zich terstont onder de
bescherming der E. Maatschappy , om
voor de woede des konings van Boni niet
bloot te staan; maar wat nu Crain Jere
nica aangaat, die bleef op Sumbawa met
de roover Pomelican rooven zoo op
dat eiland , als op ’t eiland Mangray,
behalven dat hy zich niet ontzag, zulks

ookk op Java en Bali te doen, daar hy
eindelyk zyn einde op een elendige wyze
bekomen heeft.

Aroe Teko, nu t’'huis gekomen zynde
hoorde nog in langen tyd niets van de
zaak , tusschen zyne gemaalin en Dain

Mabani voorgevallen.
Alleenlyk bespeurde hy aan haar een

soort van wildheid, ongebondenheid, en
die al vry verrteen afkeer van hem ,

om deging, niet tegenstaande zy ,
kinderen by hem geteelt; dit wel anders

mogt geschikt hebben.
Ja het ging eindelyk zoo verre , dat

zy, zonder eenige reden aan hem te ge
ven, van hem wegliep, verzoekende te
gelyk van hem gescheiden te worden,
waarschynelyk, om dat zy, den aard van
haar gemaal, en ook de gewoonte der
Macassaaren by voorval van eenig over-
spel, niet dan al te wel kennende, niet
anders, by ’t uitlekken van haaren han-
del met Dain Mabani , dan een zekere
dood voor hen beiden, te gemoet gezien
heeft, het welke zy door deze vlugt na
den koning van Goa heeft willen voor-
komen : want men moet weten, dat de
wetten der Mohhammedaanen mede
brengen, dat, zoo een getroude vrouw,
haare trouw en eer vergetende, zich met
een ander, buiten haaren man, komt in
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te laaten, een vrouw des doods is , be-r700.
halven dat ook de man het regt op zul-
ken overspeelder heeft, om hem na die
zelve wet mede zoo te doen straffen, of
om hem zelf (voor al zoo de gehoonde
een prins is) op heeter daad op een an-
dere wyze te behandelen , hoewel dat
laatste meer een uitwerking van den al-
gemeenen aard der Macassaaren , dan een
gestaafd regt, is, alzoo zy zulk een over

speelster onmogelyk, en even zoo weinig
een overspeelder , behoudens hun eere,
in ’t leven konnen laaten, al wisten zy
dat zy daar over aanstonts op een schavot
zouden moeten sterven. En om hunne

wraak hier over regt te oeffenen, is zulk
een gehoont man doorgaans niet gerust,
voor dat hy zulk een overspeelster, na
haar eerst alles op ’t bitterste verweten te
hebben, zelfs gekrist, en het zelve even
zoo aan die gene , die zyn vrouw ont-
eeren dorst, uitgevoert heeft.

Dit was dan de ware reden van Saëna 's
vlugt, en van haare billyke vreeze voor
de woede van haaren man  wanneer hy
eens agter deze zaak komen mogt; maar
hy , daar niet af wetende, en geene de
minste reden hebbende , om van haar,
die hy zeer teeder beminde, te scheiden,
wülde haar dit verzoek geenzins toestaan,

Hy ging dierhalven daar zy was, en
bragt haar door minnelyke redenen zoo
verre, dat zy zich liet ter nederzetten;

doch als hy op zekeren tyd zyn Padi-
velden op Tan-Gnalla wilde gaan zien,
had zy hem ’s avonds te vooren wel be
loofd mede te gaan ; maar zeide ’s mor-
gens ziekelyk , en daar toe niet in staat
te zyn ; weshalven hy met zyne kinde

Terwyl hyren alleen derwaarts toog.
nu daar was, nam zy den 124en Juni 1699.
smorgens ten 4 uuren de vlugt na den
koning van Goa, sonder de allerminste
redenen hier toe te hebben.

Ontrent dezen tyd kreeg men op Ma-
cassar ook tyding , dat Crain Jerenica
de Baliers met zyn rooven van menschen
en beesten, zoodanig verbittert had, dat
zy hem op ’t eiland Salamparan, onder
hen staande, gedood, gelyk zy het voor-
nemen gehad hadden , om den roover

Pomelican mede de rest te geven ; doch
die was dien dans ontsnapt

Vermits ’er nu van tyd tot tyd ook

geschillen tusschen verscheide princen,
zoo van ’t Bonisch als het Sopings hof,
gerezen waren , waar over zy zich ge-
noodzaakt gevonden hadden , om zich
onder de beschermino der E. Maatschappy

te begeven , wierden haar Edelheden
gedrongen zich daar mede te bemoejen,
die 't , door hun voorschryvens aan den
koning van Boni, en aan de koninginne
Regente van Soping, eindelyk zoo verre
in ’t jaar 1699. bragten , dat alle deze

prin-V
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princen (waar onder Aroe Teko een der
voornaamste was) by ons in onze be
scherming genomen , door dien koning
en koningin begenadigt, en in alle hunne
staaten en goederen herstelt wierden, by
welke gelegenheid ook tusschen de ko-
ningen van Boni en Goa (die, schoon

gede eerste met des laatstens dochte
omtrouwt was, op de sprong stonden,

met malkanderen te breken) weder be
vredigt wierden , dat een heerlyke zaak
voor ons, en voorde Heer van Thye was

die 'er de swaarste last van zou hebben
moeten dragen

Wat nu de vlugt van Saëna verder be-
trof , de koning van Goa liet dit Aroe
Teko met een briefje , door zekere Ma-
cassaarze vrouw, Pintja genaamt, weten

Zy ontmoetede hem, by zyne te rug-
komst, ontrent de rivier Mangassa, er
hy stont, op ’t lezen van dien brief, niet
weinig verzet, en begon bekommert te

worden, of 'er ook aan zyn vrouws kant
niet wel deze of gene verborgene reder

wezen mogt , alzoo hy aan haar bevoo¬
rens noit iet diergelyks bespeurt had
Daar beneven raadde hem de koning var

OmGoa mede zeer sterk in dit briefje,
van haar te scheiden , ’t gene hy , by
Aroe Teko 's komst te Goa , hem dooi

eenen Dain Thom nog eens aanraaden de-
de , doch ’t geen hy dezen boodschapper
volkomen afsloeg , alzoo by zeide geer
reden ter wereld te weten , waarom hy
van zyne gemaalin scheiden zoude. Ook
vraagde hy hem wat reden Saëna daar toe
had, vermits hy haar, gelyk yder een wist,
zeer beminde, betuigende tegen Dain

Thom zeer verwondert te zyn , waaron
zy van hem, daar hy geenzins van haar,
wilde scheiden.

Zy was toen al z7 dagen by den ko
ning van Goa geweest, en Dain Thon
quam nog verscheide malen met die
zelve boodschappen van te scheiden by
hem , doch hy zont hem geduurig me
het zelve antwoord, dat hy daar toe on

genegen was, en ’er geen reden toe had,
te rug. Wat reden Radja Goa had om
zich hier mede zoo te bemoejen, schynt
eenigzins, schoon men zei, dat zy zyn
nigt was, duister : want zoo men Aro
Teko 's zeggen gelooven zal , was haar
moeder een slaavin van zyn oom, uis
Layoe oorspronkelyk, en dus geenzins in
Goa (gelyk men zeide) gebooren, of

van dien vorst zyn maagschap
Kort daar aan ging hy na den koning

van Goa, om zyn pligt van vernedering
by den zelven af te leggen, en te gelyk
om Saëna , was ’t mogelyk , weer by
hem te krygen.

enHy dede daar groote moeite toe,
zy liet hem tot ’s nachts ten 3 uuren te

vergeefs, zonder dat hy iet op haar ver-
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werven kon, wagten, waar op hy dan 1700.
onverrigter zaake, en moejelyk , weer

na huis, en na zyn rustplaats ging
Terwyl hy daar gerust lag en sliep,

wiert zy, van ’s konings huis, hem door
eenen Tochan Rappan, zynde een blinde
Hoogenpriester, t'huis gebragt. Hy bleef
tot ’smorgens leggen, wanneer hy, ein-
delyk vernemende , dat Saena stil t'huis

gekomen was, by haar ging, en haar
vraagde, wat 'er aan scheelde, en waar
om zy hem alle die moeite aan dede.

daar by voegende : spreek doch u hert te-
gen my uit, en zegt my, wat 'er aan ha¬
pert , alzoo ik u noit te vooren zoo afkeerig
van my bespeurt hebbe.

Daar op viel zy hem al schreijende te Redenen
daar van.voet , omhelsde zyn beenen , en zeide,

ik hebbe alleen de schuld, en ik hebbe my
ontrent u niet wel gedragen , weshalven ik
my geheel en al aan u goedvinden onderwer-
pe , gereed zynde alles, dat gy my daar over
zult willen aandoen, te ondergaan.

Hy , dit gehoort hebbende met de
uiterste verbaastheid, zei daar op niet an-
ders, dan, ik zalu niets doen, dewyl gy zelf,
uwe misslag bekent; maar verbergt die voor
my niet , 't zy ten goede, t zy ten quaade.
aangezien dit het regte middel is , om myn
hart gerust te stellen, en om alles goeds voor
u zelven te bewerken. Dit zeide hy, om
wat meer uit haar te krygen, hoewel
hem reets veel zaaken bekent waren, die
hy van Dain Malaba (broeder van Dai-
Mabani) Dain Majannang (Saena s suster

Toehan Rappan, en meer anderen, al ver-
nomen had

Ik hebbe, zeide zy daar op iy me

Dain Mabani te buiten gegaan, die my
verscheide minnebrieven gezonden heest, die
ik aangenomen, maar méest verbrand hebbe,
en waar toe by zekere dienstmaagt, Sibonde
gebruikt, die haar ook verindagtigt had
dat 'er nog 1 of 2 van die brieven overge¬
bleven, en in haar moeders huis in de slaop-

plaats van zekere Saissa in een kistje te vin¬
den waren

Zy gaf daar op ook aan Saissa last om

ze te haalen , die ze aanstonts by hem
bragt, welke hy met veel opmerking en
ontzetting las, verbrandende den eenen

hoewel hy den anderen hield, en wel, al-
zoo zy van veel belang was , bewaarde.
Hy zeide daar op tegen Saëna, dat zy
haar nu wel bedenken moest, op wat wyze
zy dit haar misbedryf zoude goed maaken,
waar op zy hem antwoorde, dat zy be-
reid was , om ook hat allervuilste dat by
haar zou willen opleggen, te ondergaan
indien hy maar beloven wilde, haar die
misslag te vergeven.

Hy zeide, ’t is wel, en ik belove u dat;
maar laat wy ons egter voor eerft voor de
menschen houden, als of wy waarlyk schei¬
den zouden. Zy nam dit, ook zelf onder

ecde,
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eede , op den 15den Juli 1699. aan , en
daar op zeide hy , dat hy voor eerst van
haar zoude scheiden ; daar by voegende.
ik zal in t Campon Bbaroe ontrent het
kasteel gaan woonen, en komt daar u zelven
in schyn als aan my overgeren , en dan zal
ik overleggen, hoe ik het met u stellen zal.

Zy verzogt hem, dat hy haar ten eer-
sten na ’t Campon Bharoe maar medene-

men zou, en dat zy dan daar van een
scheiden zouden; doch, alzoo by dit af-
keurde , onderwierp zy zich geheel aan
zyn welgevallen ; waar op hy dit alleen

nog zeide (vermits zy 'er by voegde van
dan zoo haast daar nog niet by hem te

zullen komen ) wagt maar niet te lang, on
draagt zorge, dat de Eda, zynde de ge-
zette tyd van wagten om te willen schei-
den by de Mohhamedaanen , te weten,
van 3 maanden en ; dagen, niet verloopt:
want zoo ras die voorby zyn , valt 'er
over ’t scheiden (dat dan vast volgen moet)
geen bedenken meer , daar men anders
in dien tusschentyd (schoon al gescheiden

zynde) weer by malkanderen komen mag.
Zy nam aan daar wel voor te zullen

zorgen, en bevestigde dit weder met een
ced.

Aroe Teko ondertusschen gebruikte dit

gewaand scheiden alleen, als een middel
om te beter agter de gehecle zaak te komen

Hy zont haar dan weder na ’t paleis
van den koning van Goa, en ging daage
er aan metter woon na 't Campon Bharoe

over , doch bevoorens quam Dain Thom
hem weder vraagen, of hy dan waarlyk
van zyn vrouw gescheiden was, hy zeide

ja, doch voegde daar by, ik zal den ko¬
ning van Goa nader daar over spreken.

Zoo als hy nu in ’t Campon Bharoe
verhuist was, liet de koning van Boni
dezen prins op Bontuwalac roepen, met
welken hy over deze gansche zaak in
t breede sprak.

Daar op begaf hy zich na den Heer
Landvoogt van Thye , die hy mede van
al dit voorgevallene met Saena, in ’t by-
wezen van Capitein Ram , kennis gaf,

die hem raadde nog wat te wagten , doch

niet te haastig te zyn, en die zaak met

Aroe Poni (dat is, den koning van Boni)
vermits hy maar pas met hem verzoent

was, eerst wel te overleggen , om d ar
in verder na zynen raad te handelen. Dit
nam hy aan; en van daar weer t'huis ge-
komen zynde, quam daags 'er aan Dain
Mangimba , de zoon van Aroe Tanetta

Matoewa, hem uit zyn vaders naam aan-
zeggen of hy eens geliefde by hem te
komen.

Hy ging 'er na toe, en verhaalde hem

toen ook de gansche zaak, tusschen Saena
en Dain Mabani voorgevallen , die dit
stuk ten uiterste verfoeide.

Agt dagen daar na begaf hy zich na
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Goa, om zyne andere gemalin, Janiela, 1700.
niet Aroe Maroangi van daar te haalen,
alzoo by haar by zyne verhuizing nog
niet wel had konnen medenemen.

Hy ontmoete toen juist ook gevallig
den koning van Goa ten huize van zyn
moeder , vindende aldaar ook den afge-
zetten koning van Soping, To-lissjang,
met zyn gemalin, Crain Langelang, de
zuster des konings van Goa, by zyn
hoogheid zitten.

Hy ging daar op met den koning van
Goa alleen, en verklaarde hem niet alleen

alles, wat er tusschen Saena en Dain Ma¬
bani voorgevallen was, maar voegde daar
ook by , dat hy zyn gemaalin daarom
egter geenzins verworpen had, maar dat
dit alleen in schyn, en met hun beider
goedvinden geschiede ,laatende haar

daarom alleen nu nog in Goa blyven,
om ondertusschen eerst regt agter die ge-
hecle zaak van haar en Mabani te komen,
en om dus alles in zynen grond klaar te
ontdekken.

Ook zeide hy tegen zyn Hoogheid,
dat zy daar na in ’t Campon Bharoe weer
by hem komen, en zich aan hem, vol-
gens hun onderling versprek, onderwer-

den zou, om met haar dan na zyn goed-
vinden te handelen. Is dat zoo, zei de

koning van Goa , dan zal ik my maar
houden, als of ik van die geheele zaak
niets wete.

Deu gden Augusti onderzogt hy de zaak
van Saëna en Dain Mabani met allen ernst

by Si-bonde, de welke getuigde dat Dain
Mabani wel vast in zyn huis, en by
Saëna een gansche nacht geweest, en
dat zy hem zelf ’s morgens uitgelaaten
had, waarom zy ook niet gelooven kon,
dat Saena oit weer by hem, hoe dier zy
hem dat ook gesworen mogt hebben,
komen zoude.

Den zosten dito zont hy zekere Panre
na Goa by Toehan Rappan, om hem te
zeggen , dat hy geheel en al aan hem
stelde, om de zaak tusschen Saëna en hem
e vereffenen , alzoo by haar geenzins
verlaaten, en aan den koning van Goa
daar van ook kennis gegeven had ; waar
op dan Toehan Rappan aannam ’t goede
pest tusschen hen te bewerken.

Eenigen tyd bevoorens had Aroe Teko,
Dain Malaba, den ouder broeder van Dain
Mabani, by zich geroepen, den welken
hy , na met hem over de zaak van zyn
broeder gesproken te hebben, na Dain
Mabani zont, met belofte, dat hy hem,
zoo by de waarheid zeide , en om ver-
ziffenis verzogt, alles vergeven zou,
verzoekende eenelyk te mogen weten,
wat voor brieven zy gewisselt, en wat

zy verder te zamen gedaan hadden.
Hier op zei Dain Mebani, dat hy in

die zaak geen schuld ter wereld, en dat
hy
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hy geenzins haar, maar zy hem, gezogt, Quitasol (ofte zonnescherm) in Boni te 1700.
brengen.gelyk hy ook, ’t gene zy hem zont, niet

gehouden, maar geweigert had, dit na- Aroe Teko , hoe ongeduldig ook over
der hier mede bevestigende, dat hy ver- dit onbehoorlyk uitstel van een zaak,
scheide van die dingen aan zekere vrouw waar aan hem zoo veel gelegen was
Sitje genaamt, te bewaaren gegeven had. wagte na Aroe Mamali ’s vertrek nog 8

Drie dagen daar na liet Aroe Teko aan dagen ; maar ziende , dat 'er al weder
niets van quam , schoon hem ondertus-Dain Mabani door Dain Malaba zeggen,

dat hy hem rond uit de waarheid bely- chen van den eenen en den anderen groote
den, of dat hy anders die zaak door de beloften gedaan waren, ging daar op
wapenen met hem vereffenen zoude, aan- deze gansche zaak den koning van Boni
gezien hy (Aroe Teko) den ring, en de bekent maaken , daar byvoegende , dat
neusdoek, hem door Saena gezonden, en hy ook de Heer van Thye van alles ken-
die hy nog dagelyks droeg, zeer wel nis gegeven , en dat hem die geraaden
kende. had dit met zyn hoogheid eerst wel te

Dain Mabani dit gehoort, en geen lust overleggen , en zich na zynen raad te
hebbende om te vegten , gaf kort daar gedragen.

aan den ring aan Dain Malaba, met ver- Daar op gaf de koning van Boni (zoo
zoek , om die aan Aroe Teko te geven; Aroe Teko aan de Heer Beernink naderhand

doch de neusdoek zeide hy aan zyn moe- verhaalde ) aan Aroe Teko den 2den Mey,
der gegeven te hebben. pPating-Loang zynde, tot antwoord :

Daar op gaf Dain Malaba den ring aan is dat zoo gelegen , en heeft Dain Mabani
Aroe Teko over , doch verzogt , dat hy u dien hoon aangedaan , zoo kond gy hem
hem verder buiten die zaak wilde laaten, maar dooden : want wat voor een mansper¬
alzoo by de zelve, schoondoor zyn broe- soon kan, dat men zoo met zyn vrouw leeft,
der gedaan, ten uitersten mispryzen, en verdragen.
hem in alles ongelyk geven moest; waar Daar en boven had Aroe Poni op ze-
op dan Aroe Teko beloofde, hem daar over keren avond (gelyk wy in ’t vervolg na-
niet meer te zullen aanspreken, hem al- der aanhaalen) Aroe Teko, zoo als hy toen
leen nog verzoekende, om van zyn broe- zelf met Dain Mabani van een en ’t zelve

der eens te hooren, of by geen brieven tafelbord gegeten had , en ’t gezelschap
van Saëna had, met bedreiging, dat hy nu scheiden zou, by zich geroepen, en
die doch voor hem niet wilde verbergen. tegen hem gezegt : Vader, zoo menig-
Hy zeide ook nog, dat, zoo Dain Ma¬ maal ik u zie, ben ik onrustig van geest,

bani die 2 meiden, Sitje en Sonting, die en beschaamt, en wat staat kan ik op u
tusschen beiden gegaan hadden, aan hem maaken , dat gy myne ordres wel uitvoeren

overgeven, en hem om vergiffenis bidden zult , die niet bequaam zyt om uw cigen
wilde, hy dan met Dain Malaba by hem schande te wrecken.

komen kon, en dat hy hem dan alles Aroe Teko, dezen doodelyken steck des

vergeven zou. konings van Boni voelende , en ten eer-
Daar op ging Dain Malaba by Aroe sten wel begrypende, waar zyn Hoogheid

Cajoe, een van Aroe Teko 's broeders, en heen wilde, zei tegen dien vorst: Aroe
gaf hem kennis van dit voorgevallene, Poni, gy zult my dat niet meer verwyten,
waar op Aroe Cajoe gezegt had : 't is wel, on ik verzekere u by handiasting, dat Dain
wil myn broeder dit aan uw broeder verge¬ Mabani morgen, of dat ik anderszelf, een
ven , ik mag het wel lyden; doch laat ons lyk zyn zal.
liever wagten tot dat Aroe Mamali, Aroe Doch eer zy van een scheidden , be-
Belo (Mabani s halve broeders) en Aroe loofde de koning van Boni aan Aroe
Mampoe (broeder van Aroe Teko) van Teko , dat hy hem , alzoo ’er daags er
Mandhar zullen gekomen zyn , om dan aan een haanengevegt besproken was,
te zamen die zaax eerst rypelyk te over- zou laaten weten, als Dain Mabani daar
wegen. verschenen was, en dat het tecken van

Aroe Teko, van dit onderling overleg zekerheid tusschen hen wezen zou, dat
tusschen deze twe princen mede kennis ny dan Aroe Teko s groote kampbaan zou
gekregen hebbende, keurde dit ook goed, laaten verzoeken , om welke reden ook
en zeide zich zeer gaarne in die zaak aan Aroe Teko , die toen by dat haanenveg-
’t oordeel en goedvinden van zyn broe¬ ten niet verscheen , in zyn huis op de
ders te willen gedragen. nader tyding, en ’t eisschen van dien

Hy wagtte dierhalven tot hun te rug- haan, bleef wagten.
komst van Mandhar, of tot den 134en Zoo ras was 'er de dag en tyd van
October; maar daar wiert van hen over ’t haanengevegt niet, of Dain Mabani
die zaak niet gesproken , nog gerept, verscheen daar nevens veel andere Ma-

zoo dat dit zoo heen sleurde , zelf tot cassaarze princen; en de koning van Boni
den aden April 1700. wanneer Aroe Ma- had ’er zoo ras geen kennis af, of hy liet de
mali na Boni vertrok, om de goude groote kamphaan van Aroe Teko eisschen

Loo



1700.

Z

Zoo ras had Aroe Teko dit niet gehoort,
of by gaf aan zyn volk last, om op Dain
Mabani wel te passen, en hem, wanneer
hy van daar ging, onder de voet te stoo-
ten. Dit namen zy den 3den Mey 1700.
zoo wel waar, dat zy hem , zoo ras hy
van daar vertrok, zeer behendig, niet
verre van het kasteel, het leven bena-
men , dat aanstonts een grooten kreet
gansch Macassar over gaf, alzoo dit een
schandelyke moord van een der grootste
Sopingze princen, en die men ten eersten
ook wist dat door Aroe Teko 's last be¬
dreven was, en die nog zyne magtige
vrienden , waar onder de regerende ko-
ninginne van Soping, nog de E. Maat-
schappy, ongewroken zouden , nog
konden laaten.

Op den zelven dag van ’t bedryven de-
zer moord gaf de Heer Landvoogt van
Thye aan haar Edelheden kennis daar van

met verzoek, om haaren last hier ontrent.
Ook verbood hy Aroe Teko wel in ’t ka-
steel, of de negry Vlaardingen (waar
door men de stadt Macassar verstaan

moet) te verschynen, maar ly heeft
toen in dit stuk niet gedaan , ’t geen hy
ale een wakker en onbevreest Landvoogt
gehouden , en vermogens was te doen :
want had toen Aroe Teko gevangen ge-
nomen , zoo had hy hem volgens de
wetten der Macassaaren en der Boniers,

zeer gemakkelyk ter dood konnen doe-

men, waar in hem toen alle de koningen

en princen ten eersten zouden toegevallen
hebben, te meer, alzoo Aroe Poni, en
die van zyn streng , die de magtigste
is, niet anders zogten , dan hem aan
een kant te hebben. Ja ik stelle vast

dat beide deze princen, Dain Mabani en
Aroe Teko , den koning van Boni even
zeer in de weg waren , en dat hy geen
beter middel wist, om zich van hen beide

te gelyk te ontslaan , dan Aroe Teko te-
gen Dain Mabani op te hitzen, en hem
aan te raaden den zelven te vermoorden,
vaststellende, dat hy dan als moordenaar
van Dain Mabani ook ter dood zou moeten

gevonnist worden, als de zaaken volgens
s’lands wetten maar behandelt wierden

Dit, zeg ik, zou de Heer van Thye
toen zeer gemakkelyk in dezen staat heb-
ben konnen brengen; maar vermits hy
den tyd en gelegenheid liet voorby loo-
pen , is hy oorzaak geweest, dat haar
Edelheden, benevens zyn vervanger, en
de regeering van Macassar, daar over zeer

groote bekommeringen gehad hebben,
en , door te lang te draalen, buiten staat
geraalet zyn om hem aan ’t leven te ko-
men

Indien hy dit onder de regeering van
de Heer Beernink gedaan hadde, zoo was
hy zekerlyk in korten tyd na die moord,
zoo my uit schryvens van zyn Ed. ge-
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bleken is, een man des doods geweest. 1700.
Doch indien men het zeggen van Aroe

Teko, en de gedagten van anderen, eenig
geloof geven mag, zou niet alleen de
koning van Boni, maar ook de Heer van
Thye (dat ik niet gelooven kan) hem ge-
raaden hebben , om zich op deze wyze
aan Dain Mabani te wreeken; ja daar zyn

er, die meinen , dat de Heer van Thye
met opzet, om Aroe Teko te behouden,
zoo gedraalt, en die zaak niet alleen uit-

gestelt; maar dat hy ook niet weinig geld
dat ik al mede zoo niet aannemen kan)

daar voor getrokken zoude hebben.

Waar by dan nog deze zaaken quamen,
dat de beledigde party, te weten, Dain
Mabani ’s broeders, en vooral de regee-
rende koninginne van Soping, zelf de
zaak niet al te sterk aanbonden, nog regt
over dien moord vorderden , gelyk aan
de andere zyde de koning van Boni,
schoon niets ter wereld meer, dan Aroe
Teko s dood, wenschende, en de koning
van Goa, by geen van beiden geerne voor
den quaaden man wilden doorgaan, waar
door ’t regt , van hem ter dood te kon-
nen doemen, metter tyd quam teverval-

en. Daar hy, een van de gevaarlykste
princen op gansch Celebes, en voor
welken nu en dan zelf de koning van
Boni gevreest heeft, nu wel eens van dit

eiland na onze vyanden had konnen
vlugten , waar van de E. Maatschappy
wel zeer droevige smerten zou hebben
konnen gevoelen.

Dit alles egter , om my hier op rond-
borstig te verklaaren , had de Heer van
Thye (’t zy schuldig, ’t zy onnoozel)
buiten alle tegenspraak wel konnen voor-
komen, maar wie zal my verzekeren dat
haar Edelheden zyn bedryf , van zulk
een prins buiten haaren last te dooden,
wel zouden opgenomen hebben , waar

voor ik vaststelle dat de Heer van Thyt
gevreest heeft , wetende , wat sterke
strengen haar Edelheden, voor al in zaaken

van zoo veel gewigt, altyd om den arm
houden. Dies is het zeker, dat hy niet
dan om zeer goede redenen, alzoo by een
zeer voorzigtig man was, zulks gedaan
heeft ; en schoon hy aan Aroe Teko ver-
boden had , in de stadt of ontrent het
kasteel te komen, dat hem ook uit den
naam van den koning van Boni aangezegt
was, heeft hy zich egter geenzins ontzien,
om dit verbod , ’t zy des Landvoogts,
’t zy des konings van Boni, te overtre-
den, en verscheide maalen in de negry
Vlaardingen, en in deze en gene straaten

met een grooten stoet te verschynen,
en zelf by deze en gene Bedienden der
E. Maatschappy(gelyk ons nog wel
nader blyken zal) aan te gaan, zonder
dat daar over mede iets , ’t zy door de
Heer van Thye, ’t zy door dien koning,

tegen
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en daar door een grondige kennis van de 1700.tegen Aroe Teke gedaan is waar uit dan
Macassaarze zaaken te krygen , vaststel-by zommigen te meer vastgestelt word,
lende, dat de Heer Collaart, en de Raad,dat Aroe Teko deze moord niet, dan mei
zyn Ed., by zyn komst, wel nader vanvoorkennis en goedvinden , zoo van de
alles , ’t geen zedert mogt voorgevallenHeer van Thye , als van den koning van
zyn, onderrigten zouden.Boni, bedreven, of dat men ten minsten

Doch eer wy hier mede voortgaanzeer grooten schyn tot zulke gedagten
moeten wy tusschen beiden inlassen zekerjeven heeft, hoe sterk ook de koning0
berigt, dat haar Edelheden aan de Heervan Boni dit daar na (gelyk ons in ’t ver-
Beernink voor zyn vertrek gaven.volg nader voorkomen zal) loochenen

Zy vertoonden aan zyn Ed., dat Ma-mogt.
Berigtcassar de sleutel van de Oost, en dat dezOndertusschen quam de Heer van Thyc
haarer E-

Landvoogdy hen, ten tyde, toen de Ma¬niet lang na deze bedreven moord ( dat delheden
cassaaren nog in hunnen bloei waarenaan dewel meest tot zyne verschooning is) in

Heerzeer groote belemmeringen en mocjelykJuni te sterven, waar van de Regeering
Beerninkheden, voor al in Amboina gegeven hadvan Macassar den Laden dito aan haar Edel¬
wegens

ende ; maar dat zy in de jaaren 1667.heden kennis gaf , die reets niet dan te de voori-
en 1669. door de Heer Speelman beteu ge zaakenveel met die moord van Aroe Teko belem-

alhier.gelt zynde, men haar nu ook wel strengmert, zich nietminderdoor ’t onverwagt
in dien band houden moest, waar toe deafsterven van dien Heer verlegen vonden;
E. Maatschappy nu de magt in handendoch om zich hier door te redden, von
had , door 't Contract van Bonaye, enden haar Edelheden goed de Heer Corne-
t xxv. Art. van dien ; alzoo zy by datlis Beernink (die zy al bevoorens in de

ge-Art. gemagtigt was, om over hunneHeer van Thye ’s plaats gekoren hadden
schillen, als eerste Bondgenoot, in bil-met hun schryvens van den 21sten Juli,
lykheid, en volgens ’s lands regten tena Macassar, maar met zulke wonder
vonnissen.lyke bevelen over ’t geval van Aroe Teko

Maar gelyk nu, met dit te doen, deaf te zenden, dat men nu en dan mocite
regte balance onder de Bondgenootenhebben zal om te raaden , wat zy in
gehouden word, alzoo is dit een zaak vandeze netelige zaak beliefden gedaan te
de uiterste omzigtigheid, en van zooveelhebben, alzoo zy dan eens belastten,
moeite voor de Heeren Landvoogden ze-dat men hem streng ter dood vonnissen.

dert dien tyd geweest, dat haar Edelhe-en de agting der E. Maatschappy in
den bekennen moesten, dat men dit, bydezen wel bewaaren, en dan weer, dat
’t leven van den voorigen koning van Pa-men zien zou door de Grooten in der
lacka, noit na den eisch van dien Art.stilte op allerlei bedekte middelen pardon
had konnen uitvoeren, aangezien die ko-voor hem by haar Edelheden te doen ver-
ning, bevoorens mede door de Macassaarenzoeken.
t’ondergebragt zynde, en zedert onzeBy ’t vertrek van de Heer Beernink
wapenen onder de Heer Speelman gevolgt,hadden haar Edelheden ook (gelyk al in
en door zyn groote diensten , veel ver-’t jaar 1698 vastgestelt was) besloten een
mogen by ons bekomen hebbende , dietweeden Capitein nevens Jan Pieterszoon
gelegenheid en genegenheid van haarWesselburg (namelyk Ditlof Blad, die over
Edelheden van tyd tot tyd had zoekeneenige dagen met het scheepie de Hart
waar te nemen, om zich aan de Macassaa-loop volgen zou) na Macassar te zenden,
ren, op welke hy zeer verbittert was, teen den Heer Henrik Collaart van Lynden,

wrecken, en hen, daar hy maar kon, tete dier tyd Gezaghebberhier, na de Heer

verkleinen, gelyk ook hier uit een bele-van Thye s dood, te verlossen, en zyn
E. met de Hartloop, of eenig ander gering in ’t jaar 1677. door Radja Palacka

gevolgt, en waar door een groot getalvaartuig, op Batavia te verwagten, staande

Macassaaren van ’t eiland Celebes gevlugtals Tweede hier dan de Heer Jacob Klaas-
was, die daar op hunne rooveryen, en anderezoon, en de Fiscaal Henrik Steenkop (die
voornemens op Java ’s Oostkust, Tsjcri-zoo na Banda ging) door den onderkoop-

man Jacobus Vos vervangen te worden, bon, Bantam, Sumbawa, Palimbang,
Jambi, Siam, Borneo, en elders, zeergelyk zy nu Arent van der Myl als Saban-
stout in ’t werk gestelt, en de E. Maat-daar goedkeurden.
schappy op alle die eilanden, en kusten,Aangezien nu de nieuwe Heer Land-
veel moejulykheden verwekt ; en totvoogt heerninkby zyn komst op Macassar
groote onkosten genoodzaakt hadden,(volgens gewoonte) geen memorie we-
alzoo zy hen dwongen na alle die plaat-gens den staat van 't Macassaars gouver-
zen, daar zy de pypen stelden, van tydnement , dewyl de Heer van Thye dood
tot tyd veel krygsvolk te zenden.was, te verwagten had, zoo hadden haar

Door dezen aanleg had de overledenEdelheden hem alle brieven, zedert ’t jaar
Radja Palacka metter tyd op Celebes de1693. over en weder gewisselt, mede ge
volstrekte oppermagt over alle de anderegeven , om die op de reize te doorlezen,

lo¬
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koningen van dat eiland zoo verre reets
aan zich weten te trekken, dat niet alleen
die van ’t koninkryk Soping, en andere,

die bevoorens onder ’t jok der Macassaa-
ren stonden , zedert volslagen van hem
afhingen, en al hunne magt aan hem op
gedragen hadden; maar dat ook den ko¬
ning van Goa zelf zich niet ontzag dit
by een brief zeer lafhertig aan haar Edel-
heden te kennen te geven, hoewel deze
brief niet buiten kennis van Radja Palacka

afgegaan, en eerst van hem doorlezen was
Ja zelf had Radja Palacka die bepaalde

magt zoodanig metter tyd beginnen te
misbruiken, dat hy in toorn de Grootste
des lands niet verschoonde, en hen maar

nederzabelde , dat egter meer de schuld

der Bondgenooten, die dit leden, daar
zy ’t stutten konden, dan wel van Radje
Palacka, was.

Ondertusschen was hy 't ook, die de
Bondgenooten eerst verzameld, die vry-
gevogten, en ze alle by de E. Maat-
schappy als een vader Ghoedanig men hem
aanmerkte) gebragt , waarom hy ook
zeer veel by de zyne, en by ons, voor
uit had. Ook dede hy zyn zaaken zoo
straf, en zoo schielyk af, om dat hy wist,

dat zyn volk zoo moest bestiert worden,
en om te beletten , dat wy door onze
verkeerde voorspraak dit niet verhinderen
mogten.

Dit bedryf nu van Radja Palacka, van
zelf de grootste koningen aan den hals te
komen , en dezelve, zonder ze eens te

hooren, om te brengen, stont haar Edel-
heden wel geweldig tegen de borst, maar

aangezien zy hem zelf zoo groot gemaakt
hadden , konden zy hem nu niet voor

t hoofd stooten, te meer, alzoo ’t den
naam had, dat hy dit alles ten beste van

hyde E. Maatschappy dede. Hoewel
niet anders zogt , dan zich zelven , tot

vannadeel der E. Maatschappy, meester
illes te maaken.

Ondertusschen gaven haar Edelheden
aan de volgende Landvoogden last, om
die door geweld nu onbepaalt gewordene
oppermagt van Radja Palacka zoo voor-
zigtig en zagt, als ’t mogelyk was, al-
enskens te bepalen , dat ook de Heeren

Cops, en Hartsink, wel met veel overleg
hadden zoeken te doen; doch zy waren
hier in zeer veel door de lafhertigheid van

den koning van Goa verhindert gewor-
den; gelyk hierdoor in ’t vervolg, voor
al door de flaauwheid van de Heer Prins
het evenwigt geheel en al in ’t voetzand
geraakt was, zoodanig, dat de E. Maat-
schappy toen geheel van haar stuk scheen
verzet te zyn, voornamentlyk ook, na

inde moord der koningin van Dompo,
in-welke tyd haar Edelheden, by haare

structie van den 22sten Januari in ’t jaar
1695. aan den toen vertrekkenden Heer
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Landvoogt van Thye zoodanigen last ge-
geven hadden , als zy in opzigt der an-
dere Bondgenooten meinden van nooden
te zyn.

By zyn leven had Radja Palacka zyn
ncef Lapatauw wel als zyn vervanger ver-
klaart, doch hem daar na weer verwor-
pen , alzoo by verwaarloost had den Heer
van Thye, volgens zynlast, op te wagten,
en zoo Aroe Teko toen niet op Sumbawa

geweest was, zou hy zekerlyk dien ko¬
ning gevolgt hebben; maar dewyl hy nu
afwezig was , wist Radja Goa het egter
zoo te draajen, dat Lapatauw in zyn
laats quam; een woest bot mensch, die
van niemant wil geraaden zyn , na zyn
hoofd leeft, en zeer haastig is.

Na dat nu Radja Palackz ’t jaar daar
aan overleden, en Crain Lapatauw in zyn

plaats, als koning van Boni, aangestelt
was , was ’er een groote verandering
intrent het houden van die streng geko-
men, alzoo die prins in zich zelven zeer

sos en ruw van leven, en met veel andere

onvolmaaktheden bezet was , behalven
dat 'er ook tusschen hem, en zyn schoon-
vader, Radja Goa (gelyk ons laater bly-
ken zal) een doodelyke verbittering ont-
stont , waar by nog de voorige koning
van Soping , Toydsjang , door den voo¬
rigen koning van Palacka afgezet, in en
over Soping als koning weer aangestelt
was, een zaak , waar in de koning van
Goa niet weinig de hand gehad hadde.

en die de jegenwoordige koning van Boni
door eenig krygsvolk, reets na Soping
gezonden, zogt te beletten, waar door
hy dan ook veel princen genoodzaakt had,
zich onder de bescherming der E. Maat-

schappy te begeven, al het welke nu aan
de E. Maatschappy meer voet gegeven
had , om den koning van Boni in zyne

oppermagt over de andere Bondgenooten,
die hy zich even zoo sterk als zyn oom
aanleunen liet, wat meer, dan te vooren,
te beteugelen. Egter dorst Radja Loeboe,
even na Radja Palacka ’s dood , by de
aanstelling van den nieuwen Radja Boni,
wel zeer stout aan de Heer van Thye

vraagen , of de jegenwoordige koning van
Boni het ryk nu even zoo, als de voorige
koning, en met de zelve magt over de Bond-
genooten, hebben zou ; daar nog by dur-
vende voegen, dat, zoo het met die zelve
magt niet was , dan ook de vrede en eenig-
heid der Bondgenooten niet bestaan kon;
hoewel die zelve koning naderhand wel

heel andere taal gevoert heeft. Egter
moet men bekennen, dat, schoon wel de

E. Maatschappy de eerste der Bondgenoo-
ten is , zy waarlyk dat regt niet wel
oeffenen kan, ten zy zy door een tweede
medehelper , die na alles verneemt, en
dat eerst in den haak brengt, geholpen,
en ondersteunt word , waarom oox de

HeerZ2
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Heer Speelman, dit zeer wel voorziende
die hooger magt in 't bywezen van alle
de Grooten, onder ons hooger gezag
aan Radja Palacka opgedragen had.

Hier op was verder den oorlog van den
koning van Tambora met die van Bima,
Dompo, enz. in ’t jaar 1699. (door Aroe
Teko en Crain Jerenica mede onder ’t hoo

ger gezag derE. Maatschappy bygewoont
gelyk mede de vrede tusschen Aroe Poni
en den regerenden koning van Soping,
cn alle de princen, waar op zy misnoegt
waren , ja zelf een onverwagt vergelyk
tusschen de koningen van Boni en Goa,
gevolgt.

Uit dit berigt nu meinden haar Edel
heden dat de Heer Beernink veel licht

kreeg, om wel te bezeffen, dat, hoevee
moejelyke beraadslagingen haar Edelhe-
den hier over in de voorige tyden, zoo
over ’t houden van ’t evengewigt, als in
't bewaren van ’t gezag der E. Maatschap-
py onder de Bondgenooten, om hier alles
weer in den haak te krygen, ook mog
ten gehad hebben, de algemeene zaak nu
egter een geheel andere gedaante, en

haar gezag alhier zulk een nieuwe luiste
gekregen had, dat zy den Heer Beernink
hier by vooreerst genoeg meinden in staa
gestelt te hebben , om te weten , wa
hem, tot het ordentelyk houden der ba
lance van ’t evengewigt onder de Bond
genooten, verder van nooden was, waar
ontrent hem ’t doorbladeren der mede-

gegevene brieven nog vry meer en klaar
der opening stont te geven , alzoo zyr
Ed. daar uit nader blyken zou var

vanwat aard de jegenwoordige koning
Boni was, en hoe voorzigtig men zyn
Hoogheid binnen de palen van zyn pligi
houden, en wat zyn Ed. ontrent den Ko¬
ning en Grooten van Goa, mitsgaders
ontrent alle de andere Bondgenooten
doen moest.

Voor al gaven haar Edelheden dien
Heer in last, zoo er feitelykheden mog
ten voorvallen , die men niet stuiten
kon , dat het dan altyd best was de E

Maatschappy buiten ’t spel, en onzydig
te houden; mits dat hy dan ook voorzig
tig beletten moest, dat de eene party de
andere niet bedierf, dat alles op zyn tyd
weer tot een goed vergelyk gebragt,en

de verongelykte door ’t gezag derE.

Maatschappy in zyn voorigen staat her-
stelt wierd.

Ondertusschen moeten wy hier zeggen,
dat gelyk de oude Radja Palacka een
uitstek onder de Boniers was, alzoo zy
doorgaans doffer en botter van geest, dar
de Macassaaren, zyn, de zaaken na zyn
dood een wonderlyke keer namen, waa

van zich 't Hof van Goa ook wonderlyk
heeft weten te dienen, aangezien die hoog
hertigen iets aangebooren hebben, waar
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mede zy de overige Celebize volkeren 1700
weten te lokken , en tot hun gevoelen
over te brengen, konnende hunne po-
litike voornemens door een geraffineer-
den haspel zoo fyn door elkanderen
draajen , dat de botterikken van Boegi-
neezen niet eens konnen merken , wat
'er agter steekt. Ook zal men niet fyns
nog geestigs onder de Boegineezen vin-
den, dat uit geen Macassaarze herzenen

gekomen is
Men belastte zyn Ed. ook, dat alle de

En haart
koningen van Sumbawa (als die van Bima bevelen

Dompo, Tambora, Core Pekat, erontrent

verschei-Sumbawa) daar de Celebische vorster
de zaa-schreyeling zogten over heenen te zitten

2ken als
niet meer, als bevoorens, gedrukt, maarmede

ontrentin hunne regten gehandhaaft, en dat zoo
de bedreveele van daar gevlugte volkeren , of
venwelke men vuile rooveryen gepleegt had moord.

in ’t hunne hersteld, en door ons gezag
eens weder opgebeurt mogten worden,
waar door het aanzien, en de agting der
E. Maatschappy niet weinig by alle deze
volkeren toenemen zoude

Het schynt ook dat de brief, door den
Heer van Thye zalr., en den Raad van Ma-

cassar, over de moort van Dain Mabani
aan haar Edelheden geschreven, zoo kort
en verward opgestelt was , dat hen daar
in alles nog te duister voortquam , om
eenige vaste ordre te geven, te meer,
alzoo zy zedert geen nader schryvens daar
over van Macassar bckomen hadden:

waarom zy dan eerst een nader en cen
omstandiger berigt van de Heer Beernink,
na dat zyn Ed. daar zou aangeland zyn,
ver wagteden.

Ondertusschen hadden haar Edelheden

ook gemerkt, dat die van Goa zich nog
wel meest deze zaak aantroklten , vies-
halven zy den Heer Beerniuk in last gaven,
om voor al doch te beletten, dat die van

Soping zich met die van Goa niet tegen
die van Boni versterken mogten , alzoc
dan de spil van ’t gezag der E. Maat

schappy geheel en al in de assche leggen
en zy buiten alle tegenspraak ten eersten
in ’t onderspit wezen zoude, aangezien
de voorige tyden hen geleerd hadden, dat
de overwinning van den koning van So-
ping aan de Macassaaren ’t grootste gezag
toegebragt had , om hunne heerschappy
over gansch Celebes uit te breiden , om
welke reden die van Boni zich ook altyd
van dien van Soping aan hunne zyde had-

den tragten te verzekeren, gelyk dat de
E. Maatschappy ook best diend, en ’t van

haar altyd, zoo veel ’t mogelyk was, daar
na geschikt is, om dus te beter in staat
te zyn de balance tusschen de Bondge-
nooten in evengewigte te houden; maar
het zelve moet by ons zooverre niet ge-
trokken worden, als de koning van Boni
dat wel gaarne zoude hebben, te weten

’t ge-
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om over die van Soping als Opperheer

’t gezag te voeren , alzoo dit geenzins
de meining haarer Edelheden, maar in
tegendeel haare last en bevel was, om

de regten van yder Bondgenoot in 't by-
zonder in alle billykheid te handha
ven, en maar te beletten , dat geen van
die twee magtigste partyen een al te
grooten aanhang tot nadeel van ons ge-
zag kreeg

Haar Edelheden hadden ook wel berigt
gekregen van de dood van Crain Jereni-
ca, en van den buit, die men daar by be¬
komen had, bestaande in veel geweerer
van goud en zilver, enz., gelyk zy daar
by ook zagen, dat de zelve aan de Heer
van Thye reets door Radja Goa, in ’t le¬
ven van dien Landvoogt, waren overge-
levert ; maar alles quam hen dien aan-
gaande mede nog zoo duister voor, dat
zy meer licht dienden te hebben, eer zy
in staat waren , om nader bevelen hier

over te geven
Aangezien nu die van Bima aan haar

Edelheden belooft hadden , zoo veel
Sappanhout te zullen leveren, als ’t schip
de Peperthuin , na deszelfs komst van
Timor, zou konnen laden, zoo zouden
haar Edelheden dit ook by de eerste ge
legenheid te gemoet zien.

Hier nu mede vertrok de Heer Beernink

in ’t midden van Juli met het schip de
Matroos na Macassar.

Ook gingen nu te gelyk aan de Regee-
ring van Macassar eenige brieven van haar
Edelheden, waar by zy aan haar Agtbden
den 1oden Junii (nog van de Heer van Thye s
dood niet wetende) bekent maakten, dat

zyn Ed. door de Heeren xvn. in ’t va¬
derland den 3osten October 1699. Buiten-
gemeen Raad van Indiën gemaakt was,
en dat haar Edelheden daar op goed
gevonden hadden zyn Ed. na Batavia te
ontbieden, en hem door de Heer Beernink

te doen vervangen , doch ondertusschen
’t overlyden van dezen Heer, by haar
Edelheden vernomen zynde, hadden zy
daarom den Heer Beernink maar ten eerster

tegen de Moesson op herwaarts afge-
veerdigt.

Zy hadden by hun schryvens aan den
koning van Boni, en aan de koningin van
Soping ook ernstig aanbevolen , om die
moord van Dain Mabani aan Aroe Teke

streng te straffen ; hoewel de tyd ons
leeren zal, dat haar Edelheden by die last
niet zullen volharden. Zy gaven ook be-
vel om wat meer schildpads hoorn, dan
bevoorens, al was het tegen 70. 80 ja 90
Rders ’t picol, voor d’E. Maatschappy in
te koopen, mits dat dit deugdzaam in
zyn soort zyn moest.

Hun bevel was ook, uit last der Heeren
xviI. om allezins hier tegens het listig
inbooren der Engelzen, en van allen die
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onzen handel tragtten te benadeelen, ywe-1700
rig te waaken, als mede om de jaarlykze
renten van opgenomene penningen van
5tot 4 ten 100. te verminderen dat van
den rsten September by allen, die hun
geld op dien voet by de E. Maatschappy
laaten wilden , ingaan zou, en die dit
ongenegen was, kon men zyn geld maar
wedergeven.

Voor ’t laatst maakten zy nog bekent,
dat 'er volgens de Nieuwe, of Gregori-
aanze styl, in’t jaar 1700 geen schrikkel-
jaar wezen, en dat dierhalven Februari
maar 28 dagen (waar op men in ’t maa-
ken van alle schriften wel letten moest
hebben zoude; daar by voegende, dat in
’t jaar 1600., en vervolgens alle 4 jaar,
wel een schrikkeljaar geweest was; maar
dat 'er in de jaaren 1700. 1800. en 1900.
geen , doch weer in ’t jaar zooo. een
schrikkeljaar wezen zoude.

Zoo ras nu was zyn Ed. niet hier, of

hy nam de Regeering van de Heer Col-
laart den 11den Augusti over, en gaf haar

Edelheden ten eersten van ’t noodige be-
rigt.

Den 26sten December verscheen ook
Capitein Blad met de Hartloop, nevens
een lading van ƒ1689158. in verscheide

waaren bestaande, en den 31sten Decem-
ber 1700. zonden haar Edelheden, met
’t schip den Yssel , den Fiscaal Vos met

100 krygslieden herwaarts, behalven
welke zy in ’t begin des jaars ’er nog 80
gezonden hadden , die met de verdere.
hier in bezetting leggende, 646 koppen
uitmaakten, in tyden van vrede overge-
noeg , om alle posten te konnen bezet-

ten ; doch in oorlogstyden kon men ten
eersten meer volk en spoedig ontzet
krygen.

De Heer Beernink nu op Macassar ver-
schenen zynde, had Radja Boni (zoo uit

haar Edelheden schryvens van den 31sten
Februari 1701. bleck ) met veel yver zich

van Tsjinrana na ’t kasteel begeven , om
den nieuwen Heer Landvoogt ordentelyk
te ontfangen, en om den brief van haar
Edelheden volgens gewoonte zeer staate-

lyk te doen inhaalen.

Na dat nu zyn Ed. eenigen tyd daar na
van alles, en inzonderheid over de zaak

Buiten-
van Aroe Teko, zoo door den Heer Collaart orighe-
en den Raad, als door den koning van den van

AroeBoni, net berigt ontfangen, en verstaan
Teko.had, hoedanige buitenspoorigheden Aroe

Teko nog boven die moord, zoo by ’t le-
ven van de Heer van Thye , als vooral
daar na, by deze en gene onzer bedien-
den bedreven had , alleen om dat hem
door dien overleden Landvoogt de in-
gang in ’t kasteel verboden was, en hoe

hy niet voor den 29sten Junii na Tsjin-
rana op Radja Bonis ontbod vertrokken
was, na dat hier over aan zyn Hoogheids

Stadt-Z



L9L.

Verdere

beraadin-

gen der
Grooter
over zy7
zaak

MACASSA182

Stadthouder of Ryksbestierder Aroe Ta-
nette Matoewa, door de onzen zeer sterk
geklaagt was , gaf zyn Ed. daar van
aan haar Edelheden behoorlyke kennis,
daar by voegende , dat de koning van
Boni, zoo ’t scheen, meer naeen strenge

straf over die moord, dan wel tot eenige

inschikking, overhellen zoude, hoewel
die van Aroe Teko '’s maagschap ’t moge-
lyk daar toe zouden zoeken te brengen,

dat de zaak mogt ingeschikt worden,
ook blykt my uit verscheide brieven over

en weder gewisselt , dat hoe zeer de
koning van Boni na de dood van Aroe
Teko in zyn hert haakte, hy egter om
zyn ware meening te ontveinzen, nevens
die van Soping (dien ’t voor al raakte
gezegt had, dat deze zaak hen niet aan-
ging, zonder egter daar by te voegen,
wie dan over Aroe Teko ’s zaak, en over
zoo vuilen moord, als Regter zitten zou

Ja zelfs had Carelessang, tolk des koning.
van Boni, den 2den December 1700. den
Heer Beernink uit Radja Boni ’s naam

gezegt , dat die twee Hoven het oordee
over die zaak aan de E. Maatschappy
bevolen lieten. Welk zeggen nogtans
maar voor een beleeft compliment op te
nemen was , alzoo die zelve Carelessang
kort bevoorens uit naam van Dato Riwato,

koningin van Soping (de gehoonde en
klagende party) klaar uit gezegt had,
dat, vermits Dain Mabani nu van kant het

ook best was, dat men het daar by liet, en
dat het metter tyd wel dood bloeden zou.Die de

zelve Ook quam ’t besluit van den koning van
schener Boni, en van de koningin van Soping,
te willer

daar op uit, dat zy hem nu, alzoo 'er,
Cre

volgens de Macassaarze wetten, reets tet hoofd

zien. veel tyd verloopen was, niet konden
vonnissen, waar uit dan de Heer Beernink
niet quaalyk besloot , dat schoon men.
om ’t regt en ’t gezag der E. Maatschappy
in eere te houden, al goed vont het
vonnis des doods over Aroe Teko te vellen

hy egter met veel grond vreesde, dat het
zelve niet zou uitgevoert worden, waar
by dan de E. Maatschappy in opzigt van
haar gezag en fatsoen te veel zoude wa-

gen ; weshalven het daar na toe scheen
te hellen, dat het (gelyk uit laater schry-
van de Heer Beernink van den zosten Apri
1701. bleek) best zyn zoude Aroe Teko
om zyne groote vrienden, en om van de
E. Maatschappy ’s wegen niets te wagen,
maar te begenadigen.

Haar Edelheden ondertusschen meinden
volkomen haaren pligt in dezen betragtLaft haa-
te hebben, met aan de Hoven van Bonirer Edel¬

en Soping in allen ernst te bevelen, omheden

om die doch zoo vuilen moord streng, en zon-
moord
streng en der aanzien van persoon, ten spiegel van

Wilde ondertus-rmet de anderen te straffen.
dood te schen de koning van Boni dit niet doen,
straffen. en was daar zelf de beledigde koningin
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van Soping mede te vrcde zoo konden 1700.
ook geen van de andere Bondgenooten
zich daar mede bemoejen, of 'er iets te-
gen inbrengen, altoos met die hoopeniet,
dat 'er iets goeds op volgen zoude , in
hoedanigen geval het voor de E. Maat-
schappy het allerminste voegen zou,
haar fatsoen daar aan te wagen, en eeni-
gen grond te geven, om het vonnis, dat
zy daar over met alle reden ook vellen

En kort
kon, te zien bespotten; en voor zoo verr an
oordeelden dan haar Edelheden ’t beste om, zoo
om haar gezag in eere te houden, wan-de bele-
neer de Hoven van Boni en Soping ge- digde par-

tyen de
heim daar toe gebragt wierden, om Aroezaak niet

Teko ’s zaak weer te aanvaarden, dat zy, aanbon-
n plaats van hem te vonnissen, voor hem den , dan

stil pardonby haar Edelheden wilden spreken, en zyn
voor hem

pardon verzoeken, waardoor haar gezag te doen
en fatsoen bewaart ; en Aroe Teko, na verzoe-
haare meining, te kragtiger en aan die ken.
Hoven, en aan de E. Maatschappy, zou
verbonden worden.

Indien nu de zaak ondertusschen van
natuure veranderen mogt, dan moest de

Heer Eeernink weer zulke maatregels ne-
men, als de tyd hem toonen zoude voor
de E. Maatschappy best geraaden , en

voor de gemeene rust dienstigst te zyn,
al 't welke zy zyn Ed. en den Raad ver-
der bevolen lieten.

Dit waren zoo de aanmerkingen en be¬
velen van haar Edelheden in dien tyd, die
hier na wonderlyk na ’t loopen dezer zaak
zullen veranderen.

In dit zelve jaar 1700., niet lang na zyn
voor alkomst, had de Heer Beernink,

op den 28sten Scptember haar Edelheden
gewaarschouwt, dat, aangezien de Ma-
cassaaren nu zedert ; jaaren veel verzoe-
ken over deze en gene zaaken gedaan
hadden , het nu tyd voorde E. Maat-
schappy begon te worden, om haar milde
hand voor hen te sluiten, om zoodanige
redenen, als zyn Ed. daar toen by gevoegt
had.

Aroe Teko had zelf ook over zyn zaak
in dit zelve jaar een brief aan de Heer
Directeur Generaal van Hoorn geschreven;

maar die verschilde in ’t verhaal zoo

wonderlyk veel van Radja Boni 's schry-
ven aan haar Edelheden , dat zy niet
wisten, wat zy daar van zouden oordee-
len, waarom zy by deze verschillende ver-
haalen nergens meer na verlangden (zoo
zy den 1oden Februari 1701. schreven, als
maar te hooren , wat vonnis daar over
tot Tsjinrana zou gevelt worden.

Verder zeiden haar Edelheden toen, op
des Heeren Landvoogts voorig schryven :
indien de Hoven van Boni en Soping dit

opfeit inschikken , zoo konnen wy
UE vraage by UE. Missive van den 2gsteo
October, nog niet zeggen, of UE. dat
van gelyken, als hy onderdaanig by UE.

quam,
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quam , zou mogen laaten doorgaan;
maar wy verstaan in tegendeel, dat, zoo
er een vonnis over Aroe Teko, niet over-
eenkomende met de atrociteit van die

verraadelyke moord aan den Sopingzen
prins, mogt geveld worden, UE. dan
niet anders tegen de Bonize en Sopingze
Gecommitteerden zeggen zal, dan dat gy
dat voor gecommuniceert houd, zonder
UE. egter daar over te verklaaren, maar
dat UE. dat aan ons schryven en onze
nadere last daar over eerst afwagten zal.
Ondertusschen zal LE. Radja Boni re-

commanderen te bezorgen, dat Aroe Teko

binnen Boni zoo lang , of altoos buiten
’t bereik van ons kasteel niet alleen blyve,

maar dat hy niet van Bontuwalac, of uit
Goa, om verdere moejelykheden voor te
komen, zal hebben te gaan.

Ook moet UE ons hier over de gevoe-Haare

verdere lens der Hoven aldaar bekent maaken,
bevelen waar na men met list en stil zal moeten
daarover

vernemen. Zoo ’er nu geschil tusschen
cn over

die van Boni en Goa over Sa-eyna mogtandere

zaaken. gerezen zyn , en zoo die van Boni die
voor hun regtbank eisschen, en Radja
Goa dit niet opvolgen wilde (dat volgens
zyn Hoogheids brief aan ons apparent is
zoo zal UE dat al mede tragten tot onze

nader ordre in staat te houden , en ons

ondertusschen van UE. aanmerkingen
dienen.

Wegens den buit van Jerenica gaven
haar Edelheden by dit hun schryven ook

last, om , alzoo de E. Maatschappy daar
door veel onkosten had, aan de zelve wel

’t grootste gedeelte daar af toe te wyzen,
en om derhalven aan de Inlanders of Ma-

cassaaren de geweeren en slaaven , doch
de bassen, en andere Nederlandze schiet-

geweeren aan de E Maatschappy te ge
ven ; en de 2 krissen (waar op die van
Goa stonden) kon men aan Crain Bontuo

laaten toekomen, mits dat men eerstver-

neme , wat regt die van Sumbawa op
deze goederen zouden mogen hebben.

In ’t begin van dit jaar 1701. haddenGeschen
naar Edelheden ook deze geschenken aanken haa-

ter Edel de Celebize vorsten gezonden.
heden aan
-enige

Grooten Aan den Koning van Boni.

1 stuk goud Perziaans.

ellen Hollands Fluweel Aurora.153

goude AlegiaI

zilvere dito.1

goude Taats.I

syne Chitzen.10

10 ps Sarassa’s.
6 ps Moerissen.
6 ps Cassa Bengala.
6 Mallemollens.
6 Adathays
2 Japansche verlakte Schilden.
2 vergulde Snaphaanen.
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I syn Roer met 3 loopen.
i paar vergulde Pistoolen.
2 kassen met Roozewater.

Aan Dain Tahalile , koninzinne Weduwe
van Radja Palacka.

fyne Chitzen.

6 Sarassa’s.
2 ps Moerissen.

2 ps Cassa Bengala.
2 Mallemollens.
2 Adathays

fyne witteBafras met goude hoofden.
kassen met Roozewater.

Aan Dato Riwato, koninginne Regente
van Soping.

fyne geschilderde Chitzen.
ps Cassa Bengala.
ps Moerissen.

2 fyne witteBaftas met goude hoofden.
2 Geschilderde Sarassa s.
I kas met Roozewater.

En aangezien haar Edelheden aan den vercher
koning van Goa, nog al by de Heer van de lan-
Thye s leven, belooft hadden, de landen den, door

haarEdel¬van Polong Bangkit op Laykan, te
heden aanschenken, beloofden zy, by hun schry-
die van

vens van den 28sten Februari 1701, ook de Goa, enz.
verzogte Acte van de overgift der zelve weerge-
eerlang in een zilvere doos te zullen over- Seven
zenden.

Op diergelyken wyze waren ontrent
de jaaren 1697, 1698, en 1699. ook de
landen van Maros en Sodiang, nevens des
zelfs hooge en lage landen aan die van
Goa, en aan meer andere vorsten van Ce-

lebes, op het smaakelyk voordragen van
de Landvoogt van dien tyd, mede ge-
schonken , dat haar Edelheden wel eens
zou konnen berouwen , en om welke

landen te verkrygen te veel Nederlands
bloed gestort was, om die zoo ligtveer-
dig weer weg te geven, daar het by haar
Edelheden (myns bedunkens) een vaste
regel van staat zyn moest , die vorsten
zoo klein, als ’t mogelyk was, te hou-
den, wel verre van hen zoo veel landen

weder, en hen dus de magt, om ons te
wederstaan, zelfs in handen te geven,
verzekert zynde, dat wy de zelve nu zoo
gemakkelyk, als in de Heer Speelmans
tyd, niet zouden weder krygen, alzoo
'er een groot onderscheid tusschen de Ma¬
cassaaren nu, en toen, is, om dat zy nu
veel ervaarender, dan te dier tyd, in de
krygszaaken, en veel geslepener in alles
geworden zyn.

Te meer was het te verwonderen, dat
haar Edelheden dit deden, daar zy den zasten

Fe-
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vonnis van een wettige vergadering, het 1701.Februari, of 6 dagen van te vooren, hem
leven benemen moet.een Acte van quytschelding, wegens al-

Hy oordeelde ook, dat het Radja Boni,les, dat hy ons nog uit kragt van ’t Con-
Radja Goa, en Aroe Tanette Matoewa stract van Bonaye schuldig gebleven was,
schuld was, dat men met de zaak dus langzoo gunstig toegezonden hadden , daar
gedraalt had, waar door men nu den tyd,by alleen bedingende, dat dit ontslag geen
om hem aan ’t leven te komen, volgensstand grypen zou, zoo zyn Hoogneid
slands wetten, maar ook mogelyk welzyn verbond met de E. Maatschappy
met opzet, had laaten voorby gaant’eeniger tyd verbreken of overtreden

Aroe Teko, zeide de Heer beernink daarmogt. WatAroc
op, zegt opentlyk uit, dat hy deze moordTekxcMen moet ook, als een zaak van zon-

en daar vanmet voorkennis van de Heer van Thye.derlinge opmerking, niet vergeten, dat
in opzigtditvan den koning van Boni thoewel diehaar Edelheden den Heer Beernink wel
van de

OInu loochent ) bedreven heeft ; waarernstig in last given , om allenthalven Heer van
zyn Ed. den koning van Loeboe verder Tnye, endoch de andere Bondgenooten wel voor

Radjavraagt'e, of zyn Hoogheid ook iets daarte houden , dat zy geenzins onder den
Boni, zei.van wist; waar op Radja Loeboe zeide,koning van Boni stonden, of van hem,

dat hy niet veel van de Heer van Thye ’sgelyk veele meinden , afhingen; maar
medekennis hier van wist te zeggen; maardat zy vrye Bondgenooten waren , en
dat egter avoe Teko ; gemeenzaame om-daar voor van ons ook gehouden wierden.
megang en toegaig tot zyn Ed. zeerDit haalen wy aan, om dat het daar na
grooten schyn gaven, om daar iet van tete pas komen zal.
mogen gissen ; doch belangende RadjsOm nu de last haarer Edelheden, we-
Eoni ’s voorkennisse hier af, daar van kangens het sonderen der Bondgenooten over
ik by myn gryze hairen (vattende daarAroe Teko s zaak, na te komen, had de
op by zyn gryzen baard ) wel betuigen,ofHeer Beernink Datoewa Li- Locboe ,
dat ik het zelf geweest ben, die Aroe Poniden konink van Loeboe , den oden Jul
dat is dezen koniig) op Aroe Teko 'sstil by zich ontboden , die daar na op

smecking ben gaan aanzeggen , dat hyzekeren dag, zonder den tolk van den
Teko) ziende, dat men nog geen beginkoning van Boni, volgens ’s lands ge-

van ongeduldvan zyn proces maakte,bruik, te waarschouwen (dat ten eerste
niet langer scheen te zullen wagten metin dien koning nagedagten en argwaan
zich zelven , zoo ’t regt geen voortgaligverwekte) by zyn Ed. in ’t kasteel zon-
nam, aan Dain Mabani te wrecken ; waarder eenig gevolg quam. Hy wiert van
op hy ( Radja Loeboe) van Aroe Poni geende landpoort tot aan ’t huis van zyn Ed.
antwoord kreeg , hoewel hy uit de ge-geleid door den Sabandaar van der Myl;
beerden van dien koning wel zien kon,ten dien einde gecommitteerd, en aan een
dat hy tegen deze wraak niet veel had;tafel in de voorzaal geplaatst. Hy quam
doch hy (Radja Loeboe) had dit noit te-zoo het den naam had) alleen, om den
gen Aroe Teko gezegt; ook verzogt RadjaHeer Landvoogt in zyn nieuw gezag alle
Loeboe , dat de Heer Landvoogt dit ge-heil te wenschen, en vond by zyn Ed.
liefde by zich te houden , op dat hy voorden Heer Capitein Wesselburg, en den on-
de oploopenheid van Aroe Poni, die hemderkoopman Joannes Hackaart zitten.
over deze taal swaar straffen zou, nietZyn Ed. dede zyn Hoogheid eerst een
bloot mogt staan.kopje thee, en daar na ook firih pinang,

Aangaande de verdere behandeling de-mitsgaders snuiftabak , daar die vorsten
zer zaak oordeelde Radja Loeboe , datzeer sterk op gezet zyn, aanbieden, en
Aroe Teko, zoo wegens ’t fatsoen der E.hem eindelyk een droog collation voor-

Maatschappy, als om door dien hoon dezetten
princen kinderen van Soping (die van stamOndertusschen sprak de Heer Beernink
die van Boni niet behoefden te wykenomstandig met zyn Hoogheid over de zaak
maar veel eer overtroffen) tot geen mur-van Aroe Teko, van Saena, en van Dain

murering te brengen, onmogelyk onge-Mabani en hy oordeelde, dat Saëna zich
straft blyven kon; doch alzoo na ’s landszeer vergrepen, en dat Aroe Teko een zeer
wetten de tyd , om hem aan ’t leven tegroot regt tegen haar, en tegen Dain
komen, te verre verloopen was, was 'erMabani had , om van de Bondgenooten
niet anders overig , dan hem , na eenvonnis over haar te verzoeken ; doch aan-
diepe onderwerping voor de Bondgenoo¬gaande de moord, aan Dain Mabani zoo
ten, een swaare boete, die hem niet wei-driftig gepleegt, oordeelde hy, dat zich
nig kortwieken zou, en die nog hy, nogAroe Teko zeer misgrepen , zyn goede
yemant van de princen quaalyk zou kon¬zaak verbrod, en zich volgens ’s lands
nen keuren, op te leggen, waar medewetten zonder eenige verschooning schul-
deze vorst zyn reden besloot, zyn Ed.dig gemaakt had, alzoo die zeggen, dat
bedankte, en weder vertrok.geen konings kind, of hoe hoog ook van

Den 11den Julii bragt Marcus Sandbeckafkomst, zyns gelyken, buiten voorgaande
( door
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1701. (door den Heer Landvoogt uitgezonden,
om deze en gene Grooten in der stilte3

Nader, over die zaak te sondeeren) berigt, dat
sonderinghy van Crain Aganonja, koning van Ta-
van ande netta, verstaan had, dat Aroe Teko 's zaak
ren hier

en regt in ’t eerste zeer goed was, dochover

dat hy die door de bedreven moord ver-
albrod, en , volgens ’s lands wetten ,

lang verdient had daar over gestraft te
worden , en dat het hoogtyd was, om
hem nog te straffen, of dat hy anders
vreesde, dat hy door argwaan, of mis-
noegen, wel ligt de vlugt nemen, en
zoo hun allen, als ook de E. Maatschappy

nog wel eens veel moeite aandoen mogt
De Heer Landvoogt liet hem weten,

dat hy hem zelf daar over wel eens
wenschte te spreken , waar op hy tot
antwoord gaf , dat hy by zyn Ed. niet
komen dorst, ten zy hy daar door den
tolk des konings van Boni begeleid wiert,
alzoo geen der Grooten, onder dien ko-

Magt die
ning staande, dat buiten zyn kennis, enzich de

koning buiten begeleiding van zynen tolk, zou
van Boni durven ondernemen. Dat, ingevalle hy
over de

dit buiten zyn Hoogheids weten dede,
andere

dit aanstonts of aan zyn Hoogheid, ofBondge-

nooten aan Dain Tahalile, de koninginne wedu-
22n112 we , verklikt zou worden, gelyk men
tigde.

daar nu reets al wist, dat Radja Loeboe in
der stilte, en buiten begeleiding van der

tolk Carelessang, by den Heer Landvoogt
geweest was, zonder dat hy Aroe Poni toi
nog toe kennis daar van gegeven had;
een daad , strekkende tot krenking van
de regten en van ’t gezag van ’t Bonisch
Hof, en waar over Dain Tahalile zelfs
reets tegen hem (dganonja) gezegt had,
dat men den koning van Bomi geen groo-

ter hoon dan deze aandoen , en haare

agting in ’t byzonder nergens mede meer,
dan met zulk een daad, als met voeten
treden kon, vermits haar overleden Ge-
maal die gene was , die allereerst de

gronden daar toe gelegt, en alle de on-
derhoorige koningen altyd zeer streng in
dien band gehouden, en hen geleert had
hem in alles te kennen.

Dit was dan de reden, waarom Crain

Aganonja ootmoedig aan zyn Ed. verzoe-
ken liet, om van zulken stil bezoek ver-
schoont te worden, vermits de koning
van Boni dit niet alleen zeer quaalyk ne-
men, maar hem dit ook zekerlyk betaalt

zetten zoude
Sandbeek ging hem nogmaals verzoe-

ken, onder verzekering, dat de Heer
Landvoogt hem dekken en beschermen
zoude ; doch Crain Aganonja, met die
belofte eens lachende, zei vlak uit, dat
hem de bescherming van zyn Ed. weinig zou
konnen helpen, als by ’t vast weg had;
doch, ten derdemaal hier toe aangemaant,
quam hy den rzden dito by zyn Ed., die
over Aroc Teko 's zaak met hem spreken¬
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de, weder byna ’t zelve van hem, als van 17e1.
den koning van Loeboe, daar over ver-
nam.

Zyn Ed. hoorde toen uit dezen vorst zyn Ed.
ook, dat, zoo ’t gerugt liep, ’er tusschen tast Crain

AganonjaSaena en Mabani nog geen vleeschelykt
de pols.gemeenschap geweest was, dat al eenig-

zins , doch niet volkomen, tot veront-

schuldiging van Dain Mabani dienen kon,
hoewel hy mede oordeelde, dat Saëna en

Mabani zich zeer schuldig gemaakt, en
aan Aroe Teko een groot regt tegen hen
gegeven hadden, om hen volgens de wet-
ten te doen straffen, maar dat hy door de
moord van Dain Mabani zyn goede zaak
gansch bedorven, en zich zelven dood-
schuldig gemaakt had; doch dat de tyd,
om hem te straffen , verloopen zynde,
men nu geen andere straf volgens de wet-
ten aan hem oeffenen kon, dan eenelyk
van hem te rampassen, dat is, van zyne
goederen verbeurt te verklaaren, en hem

buiten alle zyne waardigheden te stellen,
fwel van hem te bannen ; doch dit
bannen hield hy, uit inzigten van staat,
nu als ondienstig, alzoo dit zeer quaade
gevolgen na zich zou konnen slepen; zoc
dat na zyne gedagten het best was, zyne
goederen maar verbeurt, of hem van alle

zyne waardigheden vervallen, te verklaa-

ren , mits dat men daar mede dan ten
eersten voortging, en ’er niet lang mede
wagte ; waar op dan die vorst zyn af-
scheid nam.

VreeneNiet tegenstaande de Heer Beernink nu
der Vor-hoe langs hoe meer in alle de Bondgenoo¬
sten om

ten der Celebische vorsten een algemeent
met zyn

bevreestheid bespeurde, om buiten voor-Ed. hier

over bui-weten van Aroe Poni met hem over deze
ten wetenzaak te konnen spreken, liet zyn Ed
des ko-

daarom egter niet na , den 2den Augusti nings van

Boni, teweder den koning van Wadjoe, en Aroe
Belo (verbeeldende thans de koningin) spreken.
als ook den ouden Aroe Tanette Matoewa,

eersten ryksbestierder van het Bonisch
Hof, door zynen klerk, Marcus Sandbeck, Nader
zeer behendig de pols over dit werk te onder-

tastingtasten, ’t geen deze borst, als zeer ervaa
der ande

ren in de Maleitze en Boegize taal, tot
re Vorsten

veel genoegen van zyn Ed. bestelde
De koning van Wadjoe, anders Aroe

Matoewa genaamt, zeide: Dain Mabani

is nu dood, en hy kan zich niet verant-
woorden ; doch 't is zeker, dat Aroe
Teko, een prins van ’t Bonisch ryk, hem
vermoord heeft , waar toe hy volgens
onze wetten geenzins geregtigt, gelyk
hy in tegendeel gehouden was daar over
tregt van zyn koning , die alle de om-
standigheden dezer zaak wist, geduldig
af te wagten.

Ik heb gedagt, dat het ryk van Boni,
door dit zammelen, en ’t niet afdoen de-
zer zaak , genegen was een schuldenaar

der Sopingers te blyven , om naderhand
derA 2
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Ook voegde de laatste vorst hier by : 1701.als 'er eens iet diergelyks voorviel, en als
Noit is 'er bewezen, dat Dain Mabani metde beledigde party een Bonisch prins was,
Aroe Teko ’s gemaalin in overspel geleeftzulken daad dan mede ongestraft te laaten
heeft , schoon ’t zenden van zyne minnebrie-doorschieten; doch zie nu, dat de Heer
ven aan Saëna klaar , en volgens onze wetLandvoogt aan die zaak begint te tillen,
strafbaar is; maar Aroe Teko was niet be-en ’t zou een groote last van onzen hals
voegt zich zelve te wreeken, die wel totzyn, zoo men die tot wederzyds genoe-
zyne verschooning zegt, dat hy my, engen van die twee Hooge huizen maar
den koning van Boni , daar van voor afspoedig afdoen kon.
kennis gegeven heeft; maar, in opzigtHad men Aroe Teko op heeter daad
van my, is dat onwaar. Zulk een daadmet de dood gestraft, dat was wel verre
nu, daar leggende, moet volgens onze't beste geweest ; doch, die tyd voorby
wetten gestraft worden , ’t zy met dezynde, kon men niet andersdan hem zoo
dood, ’t zy met zyn goederen te rampas¬rampassen, en kortwieken, dat hy geen
zen , ’t zy met hem te bannenvlerken hielt , om meer quaad te doen

Waarom nu deze straffen nog niet ge-hoewel hy anders door zyn groote maag-
oeffent zyn, is zeer ligt te denken. Aroeschap zeer te vreezen was.

Poni om de quaade pier niet te zyn, hadAroe Belo, broeder van Dain Mabani,
liefst, dat de E. Maatschappy, die hierwas van oordeel, dat Aroe Teko de dood
door mede gehoont, en de eerste der Bond-buiten alle tegenspraak verdient had, ook
genooten is, daar ’t vonnis over uitsprakzoude ik, zeide hy, myn broeders dooc
op dat Aroe Teko 's broeders geen quaadal op de daad gewroken hebben, zoo de
bloed tegen hem mogten zetten. Omkoning van Boni my niet zeer ernstig had
hem met de dood te straffen, daar toe isdoen bevelen, my stil te houden, en daar

de tyd te verre verloopen ; dierhalvenover ’t regt van de Ed. Maatschappy af
poideele ik, dat hy moet gerampast, ente wagten ; doch dewyl ik zie, dat 'er
van alle zyne waardigheden algezet wor-niets af komt , weet ik niet , wat ik
den, zonder hem oit weer in eenig aan-doen zou, zoo Aroe Teko, moordenaar
zien te brengen, om zyn wraak niet on-van mynen geliefden broeder, my zonder

derhevig te zyn ; doch zoo men dit tengevolg tegenquam, alzoo myn bloed dan
eersten niet doer, en hy lont riekt, zalwei ligt aan ’t zieden zou konnen raaken,
ons die vogel zekerlyk ontvliegen , enom my aan zulken verraader, die ’t hart
ons daar na veel moeite aan de hand geven.niet gehad zou hebben van myn broeder
En dit was in ’t gemein ’t gevoelen dezervoor de vuist aan te tasten, en die ’t daar-
vorsten over deze zaak.om op een verraaderlyke wyze door an-

Den Bsteu Augusti liet de Heer Beerninkdere liet doen, te wreeken.
den koning van Goa, en Crain Bontoson-Dat nu, zeide hy, onze koningin (te
7° (zynen ryksbestierder) de pols doorweten, de Sopingze) niet sterker op haar
Sandbeek mede hier over tasten, diebeideregt is blyven staan, is, om dat wy, en
van oordeel waren, dat Aroe Teko een vanvoor al zy , haar te naauw reets als aan
deze twee straffen, of de dood, of ’t ram-hun beider belang verbonden heeft, en
passen, ondergaan moest, en dat de E-daarom zeide zy ook tegen Aroe Poni :
Maatschappy ’er een van deze twee be-Neef , al wat gy in deze zaak doet , dat
hoorde te verkiezen.zal ik voor welgedaan aunzien, en goedkeu-

Den roden dito hoorde zyn Ed. , datren ; daar zy anders wel wisten, dat de

de koning van Tello (die in alles meestdood van zulken prins, als myn broeder,
met Crain Aganonja overeenstemde) vanniet dan met de dood van den moordenaar
oordeel was, dat 't overspel tusschen Saenakon geboet worden : Dierhalven moet ik
en Dain Mabani noit bewezen of geble-bekennen nu niet langer te weten , wat
ken, en dat Aroe Teko des zoo veel min-ik van die gansche zaak oordeelen zal

geregtigtder tot zulken vuilen moordRadja boni wil wel hebben, dat ik hem
en dierhalven te doodschuldiger was, tealle beleeftheid bewyze; maar hy denkt
meer, alzoo ’er pas te vooren een verzoe-niet , om my in de zaak van myn zoo

schendig vermoorden broeder eenige vol- ning tusschen hem en zyne Gemaalin, met
doening te geven. Dain Mabani, getroffen was.

Schoon hy nu hier door de dood ver-De stokoude Aroe Tanette Matoewa
dient had, kon egter de E. Maatschappywas met den koning van Wadjoe van een
dat vonnis, alzoo die tyd te verie verloo-en ’t zelve gevoelen , dat 'er niet anders
pen was, wel wat verzagten, mits datoverig was, dan om Aroe Teko ’s goede-
se Macassaarze wetten ongeschonden ble-ren verbeurt te verklaaren ; doch dat dit

ven, die in zulken geval dan van ’t ram-ook, op dat hy 'er de snur niet af in de
passen, of van ’t bannen spraken , waarneus krygen mogt, ten eersten diende te
door alle misnoegen onder de beledigdegeschieden, zoo men hem niet na Banjar
partyen zou weggenomen worden , dieMassin, ofelders, na onze vyanden, wilde
nu byna niet weten , hoe zy ’t met dezien vlugten.

zaal
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zaak hebben. Ook was hy van gedag-
ten, dat de Heer Landvoogt, als zynde
't Hooft aller Bondgenooten, hem, nog
niemant der Macassaarze vorsten, na zyn

gevoelen behoorde te vragen , alzoo hy
ten vollen geregtigt en gevolmagtigt
was, om ten eersten tot de uitvoering te
treden , dat hen alle de andere Bondge-

nooten zekerlyk wel zouden laaten ge-

vallen , wanneer ’er maar volgens hunne
wetten (daar niemant aan twyffelde

gehandelt wierd. Het rampassen, of
bannen , oordeelde hy, moest een van
beiden ten eersten aan hem in ’t werk

gestelt worden, hoewel hy ’t eerste
't beste, en voor ’t minst gevaarlyk keur-

Ook stelde hy vast, dat dit Aroede

Poni, hoe hy zich ook houden mogt,
van die zaak, uit inzigt van Aroe Teko s

magtige broeders, te willen laaten dood
bloeden , mede zeer wel gevallen, en

zekerlyk ook ’t zyne daar toe doen zou-
de, zoo ras hy zag, dat de Heer Land-
voogt met die zaak begon, en ’t swaard
voor hem maar begon op te vatten. En
dit was ’t alles, dat de koning vanTello

hier over zeide.

De Heer Beernink had wel gaarne ook
de andere mindere vorsten eens willen

doen sondeeren; doch die hingen van den
coning van Bom met zulken slaafagtige
recze af, dat zyn Ed. daar aan niet til-
len dorst; dierhalven keurde hy best haar

Edelheden , op haaren last van den isten
anuari, dezes jaars, om de Grooten hier

over te sondeeren , maar een net berigt
van de gevoelens dier vorsten, die zich

daar over geuit hadden, te geven, en
haar Edelheden verder te verzoeken, om

hem spoedig last tot het uitvoeren van
’t vonnis te geven; dat hy haar Edelhe-

den den 11den Augusti aanschreef.
Terwyl de Heer Beerniuk zich met deze

swaare zaak van buiten belemmert vont,

wiert zyn Ed ook door een andere van
binnen, die hem nader ter harten ging,

zeer gevoelig aangetast, alzoo Mevrouw
zyne Gemaalinne, nu al eenigen tyd ziek
geweest, hoe langer hoe erger begon te
worden.

Ondertusschen liet Radja Boni zich
door Marcus Sandbeck den 19den Augusti
by zyn Ed verontschuldigen, en zeggen,
dat zyn broeder ’t niet quaalyk nemen
moest, dat hy in eenigen tyd niecby hem
gekomen was , alzoo hy dat alleen om
de ziekte van zyn Ed Gemaalinne, en

om door zyn bezoek dikwils geen aan-

eiding tot haar Ed. verergering te geven,
nagelaaten had ; doch alzoo haar Ed.
niet beterde, en zyn Hoogheid dierhal-
ven zyn Ed. nog niet spreken kon-
schoon dat wel noodig was, liet hy
nu zyn Ed. door hem ( Sandbeck ) weten,

dat de Engelschen zich op Banjar Massin
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niet alleen nedergeslagen, en daar reets 1701.
eene vastigheid opgerigt maar dat zy

Engelzen’t voornemen hadden, om een meenigte
op Banjar

der Celebize volkeren, ’t zy met goede
dassing

woorden, ’t zy met dreigementen, tot en hunne
zich te lokken , doende door hunnepoging.
kruissers de Boniers, die uit Tsjjnrana,
Wadjoe, Loeboe, enz naPassir, Laoet
Poelo, enz. ten handel vaaren, aanzeg-
gen, dat zy, des genegen zynde, zich
maar onbeschrcomt na Banjar by hen
konden begeven, en dat zy door den En-
gelzen Generaal daar gehandhaafd zou-
den worden tegen allen, die hunne rust
daar zouden willen verstooren ; ja zelfs
dat zy de Hollanders niet behoefden te

vreezen, als zy zich maar in dienst der
Engelzen wilden begeven, biedende aan

der soldaat 5, en aan yder sergeant van
hen 8 Rders ter maand , door welk lok-
aas zy, volgens zeggen van zyn Hoog-
heid, reets 30o misnoegde Macassaarze

en Boegineeze koppen in hun dienst ge-
kregen; en waar over zy, na die in ver-
scheide vaandels verdeelt te hebben, den

gevlugten en bekenden Bambang als hoofd
gestelt hadden, ’t geen een van zyn Hoog-
heids spions van Bambang zelfs verstaan

en noodig oordeelde den Heernad ,

Landvooot te doen weten, en waar over
hy zyn Ed. nog meer zaaken van andere,
die daar mede aan schuldig waren , en

debuiten zyn Ed. weten in der stilte met

Engelschen heulden, te zeggen hadde, die
hy aan andere niet vertrouwen kon, en
waar in egter tydig diende voorzien te

vorden, om alle Europeers buiten onzen

gerichtsban te houden, en om te belet-
ten , dat die koningen van Mandhar, die

zy mede zeer sterk aangezogt hadden,
niet mogten waggelen.

De Heer Beernink , deze zaak van te
veel gewigt agtende, vont goed, niet
egenstaande de prangende ziekte van zyn
Beminde, dien vorst ten eersten by zich
te ontbieden, die den zosten dito ook by
hem quam, en van alles een omstandig
berigt gaf, en hoewel de Heer Beernink

er meer af wist, dan zyn Hoogheid wel
dagt, liet zyn Ed. dit zoo weinig, als
’t mogelyk was, blyken, om daar door

nog meer uit zyn Hoogheid te krygen.
Hy zeide egter gehoort te hebben, dat
t Engelsch opperhoofd op Banjar Massin
wee kleine monstervaatjens met bus-
kruit, yder van 2 pond, aan voorname
lieden op Macassar ten geschenk gezon-
den had ; doch Radja Boni zeide: neen,
myn Broeder wil zeggen, 2 kleine, en
groote vaten ; de laatste, die in der

stilte geligt zyn, ten geschenk, en de
eerste , om ’er wat anders mede uit te
beelden. De bestelder der zelve, zei
Radja Boni, kenne ik zeer wel, en weet

ook , dat er brieven by geweest zyn,
421A 2 2
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waar van ik UEd. op myn koninklyk
woord verzekeren kan, gelyk ik ook re-
den heb, om te gelooven, dat 'er, om
vrienden te maaken , wel zekerlyk op
zal geantwoord zyn.

De Heer Beernink , die dit nog niet
geweten had , en daar zeer over verzet
stont, gaf daar op den koning van Boni
een snuifje, in hoope, van dat 'er wel
meer uit komen zoude, daar zyn Ed niet
in miste, alzoo zyn tong nu wat los be¬
gon te werden: want, voegde hy 'er by,
nog maar onlangs zyn ’er allerlei slag
van Engelze lakenen op de Basaar ge-
weest. Doet men dat hier , wat zal 'er
dan niet wel op Mandhar, dat zoo verre

van de hand legt, geschied zyn.
Schoon nu de koning van Boni den

Heer Landvoogt verscheide dingen zei,
die zyn Ed. niet wist, verklaarde zyn
Hoogheid egter den zzsten dito aan ze-
ker vriend (die ’t den Gouverneur weder-
om zeide) dat hy verbaast gestaan had,
dat de Heer Landvoogt wist, dat ’t En-

gelsch opperhoofd op Banjar geschenken,
niet alleen aan den koning van Goa, maar
ook aan Crain Bontosongo (nu ontrent 2

of 3 maanden geleden) gezonden had.
Hy zeide nog wel iet meer daar van te
weten, maar dat hy, alzoo zyn Ed. hem

’er niet verder na vraagde, het daar toen
by gelaaten had, om geen schyn te ge-
ven, dat hy 't Macassaars hof by zyn Ed.
zogt swart te maaken, te meer, daar hy,
en de koning van Goa, zyn schoonva-
der, door zyn Ed. eerst verzoent waaren ;
doch zoo de Gouverneur, zei hy verder,
my, als een Bondgenoot, in allen ernst

daar na vraagt, kan ik niet nalaaten zyn
Ed. dit te zeggen. Ook is dit de eerste
maal niet, dat de Macassaaren de gedag-
ten hebben laaten gaan, om met vreemde

Natien buiten de E Maatschappy aan te
spannen , om daar door weer tot hunne
oude heerschappy te geraaken.

Den 1sten September kreeg de Heer
Beernink door den Fiscaal Jacob Vos, en
den Sabandhaar, Arent van der Myl, be-
igt, dat Aroe Teko in de voorleden week
de negry Vlaardingen niet alleen door¬
kruist en rond gereden maar tot hun
grooter verwondering (hoewel zy hem
dat niet lieten blyken) zich ook verstout

had by hen in huis om een praatje te tre
den, weshalven zy twyffelden, of Radja
Boni hem dit omswerven ook wel uit zyn
Ed. naam verboden mogt hebben, kon-
nende anders niet wel bezeffen, hoe hy
zoo stout zou durven zyn.

Om dit nu net te weten, liet de Heer
Beernink hier over Aroe Teko stillekens
door Marcus Sandbeek ondertasten, die by
hem ging, onder voorgeven van zyn
schoone kamphaanen, en moye paarden,
eens te zien.

A RSCHE
Na eenige onverschillige redenen be-17e1

kende Aroe Teko aan Sandbeek, dat hem
uit ordre van den koning van Boni, en
van den Gouverneur veiboden was in de

negry by de Hollanders, of digt onder
t kasteel te komen; en dat hem al voor

twee maanden gelast was, dat rond ryden
na te laaten, en in zyn campon, of erf,

te blyven ; doch, na dat Sandbeck hem
’t geschenk haarer Edelheden uit last van
den Gouverneur gebragt had , was hy
van oordeel geworden, dat hy nog zoo
quaalyk by haar Edelheden, als men wel
voorgaf, niet staan moest, alzoo zy hem
anders geen g-schenk zouden zenden.
Weshalven hy ook geoordeelt had, met

eens rond te ryden , schoon tegen Aroe
Poni 's laatste ordre, zooveel niet te zul-

len misdoen, waar op hy zich dan, niet
altyd in zyn huis opgesloten konnende
blyven , ook verstout had, om nu en dan

een lugtie te gaan scheppen
Op dezen zelven dag sprak de Heerzyn Ea.

Landvoogt ook met den koning van Boni spreckt
in ’t brecde over de moord , door Aroe met Aroe

Poni overTeko aan Dain Mabani, halven broeder var
deze

Aroe Belo, Sopings ryksbestierder, be moord.

dreven, en zeide dat hy wel zien kon,
dat zyn Hoogheid, en de koninginne
Regente van Soping, niet anders zog-
ten , dan die geheele zaak maar van hun
halzen te schuiven , en de uitspraak aan
de E. Maatschappy te verblyven ; maar
dat hy nuverzogt zyn Hoogheids gevoe-
len over de straf , die men hem zou be¬

hooren aan te doen, om , als men daar

over vonnissen zou, ten naasten by te
konnen gissen , waar het met die zaak
heenen loopen zoude.

Aroe Poni zeide daar op ; dat ik hier
over swaarigheid gemaakt heb, kan ik
niet ontveinzen. Men had hierzeer ligt
een einde af konnen maaken, zoo Dain

Mabani 's broeders die moord op heetcr

daad gewroken hadden met de wet van
vergelding, en dan was het, volgens
onze wetten, uit geweest, zonder dat
dien wrecker van zyn broeders dood iet
daar over had behoeven te lyden ; maar
na dat my Aroe Belo zeggen deede, dat
zyn broeder zoo veraaderlyk vermoord
was , dat hy gereed stont om zyn dood
opentlyk te gaan wreeken , was myn
ligt hem dat af te raaden, en te be-
lasten, dat hy ’t vonnis der Bondgenoo-
ten, en der E. Maarschappy, daar over
afwagten zoude. Daar op nu is die zaak
al slepende gebleven , ten deele door de
tusschen beide gekomen dood van de Heer
van Thye, ten deele om dat die van Goa

niet eerst daar aan wilden tillen, en zich

stil hielden, en ik heb, uit inzigt van
Aroe Teko ’s vrienden, mede de quaade
man niet willen wezen; waar op ik dan
weder, na de Heer van Thye ’s dood, na

Tsjin-
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Tsjinrana gegaan ben zonder dat over
die zaak zedert iets gedaan is.

Wat de zaak nu zelfs betreft, ’t is bui-

ten alle tegenspraak, dat Saëna en Dain
Mabani, beiden, zich leelyk misgrepen,
en daar by aan Aroe Teko groote redener
gegeven hebben, om straf na onze wet
ten daar over te vorderen; te meer, alzoo
men grond heeft, om vast te stellen, dat
op die minnebrieven ook de conversatie.

en vleeschelyke gemeenschap , wel ge
volgt is, een zaak , voor Aroe Teko te
smertelyker, om dat Dain Mabani simpe¬
lyk een ’s prinszen zoon, en zyn moede-

maar een gemeene Maleitze vrouw was,

daar Aroe Teko van vaders en moeders kant

zyn adelyke stam onbesproken uitrekenen
kan ; al het welke hem egter geen regt
gaf , om een prins te vermoorden. Hy
had voorzigtig gedaan, met zich by dat
regt maar te houden ; maar al dat voor-
regt heeft hy door zyn bedreven moord
onwedersprekelyk verlooren, en daar
door by aldien de tyd niet te verre was
versoopen, na onze wetten de dood ver-
dient ; doch nu kan men hem myns
oordeels, niet anders doen (ten ware mer

de grootste opschudding ter wereld onder
alle de princen wilde zien, die niet zou-
den toelaaten hem nu te dooden) dan hem

te rampassen, of te bannen. Tot het
laatste zal il noit myn stem geven, aan-

gezien dat van ’t uiterste gevaar is, en
om dat Banjar, daar de Engelschen neste-
len, hier te digt by legt. Dierhalven is
't best hem van zyn goederen en waar
digheden te berooven. Een straffe, die
hem , en alle de Bondgenooten best ge-
lykt, en daar geen van allen iets tegen

hebben zal; maar tot ssot van zyne reden

zeide hy mede , dat men daar mede niet

lang wagten, en zyn Ed. wel bezorgen
moest, dat de daader niet ongestraft bleef,

zoo hy aan de vrienden van Dain Mabani
en aan de verdre princen , eenig genoe-
gen wilde geven. Indien ik, zei die
vorst, den naam niethad, van al te haastig
te zyn, Aroe Teko had al lang uit de we
reld geweest; maar ik heb liever willen
afwagten , wat myn broeder (de Heei
Gouverneur) en alle de princen daar af

zouden oordeelen.
De Heer neernink, verblyd , van dit

uit zyn Hoogheid verstaan te hebben.
bedankte hem voor dit berigt, en hoorde
toen nog van hem , dat de brief, door de
Engelschen van Banjar op Borneo aan
Radja oa gezonden, in ’t begin der voor-
leden maand door hem beant woord, er
door een vertrouwden Macassaar zonder

pas derwaarts gebragt was, zynde daar
ook Anac Brani’s, of eenige van ’s ko-
nings lyfwagt , die men zoo niet weg-
zend , by geweest, zonder dat zyn
Hoogheid iet verder van den inhoud van
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die brief des konings van Goa wist te 1701.
zeggen.

Uit het voorig zeggen dan zoo van verker
Radja Boni, als van alle de andere onder-de gedae
tastte princen, bleck klaar, dat, schoon ten den
men in ’t eerst gemeent had, dat men al-onier

van deles maar de E. Maatschappy zogt op der
Bondge-hals te schuiven, en 'er zich buiten te nooten.

houden , om daar na met haar vonnis,
zoo zy Aroe Teko eens ter dood gevonnist
had, den spot te dryven, het zeer verre
van daar, maar dat het veel eer een mis-
slag van de Heer van Thye, of wel van
de E. Maatschappy geweest was, van ten
eersten niet een doodvonnis over hem ge-
veld, en de zaak dus rustig en onbevreest

ten einde gebragt te hebben.
Na het zich nu liet aanzien,was te

denken , dat die van Goa wel tegen het
straffen van Aroe Teko, uit andere inzig
ten van staat , wezen , en dat de ko-
ning van Tello dezen vorst, als zynen
vriend, op ’t spoorvolgen zou; maar ’t is
ook zeker, dat alle de andere Bondgenoo¬
ten den koning van Boni mede zouder

Die allevolgen , dewelke mede voor een vonnis
voor tom hem te rampassen, zynde, zoo kor
Rampas¬

zyn Ed. verzekert wezen , wat ook die
zen zyn.

van Goa daar tegen mogten stemmen, dat
de meeste Bondgenooten voor deze straf
zyn, en dat dierhalven de E. Maatschap-
py , haar stem daar toe mede gevende,
staat maaken kon, dat zy geenzins be¬

spot, maar haar gezag in zyn volle kragt
behouden, behalven dat aan de Bondge-
nooten en misnoegde party daar mede
groot genoegen gegeven zoude worden.

Ook sneedmen dan voor het toeko-Dat om
veel redemende aan de Grooten, by diergelyk voor
nen ookval, alle quaade voorbeelden en de2 best, en

volgen van dien af, alzoo zy daar uit zi voor ons

’t zekerftkeren staat zouden moeten maaken, da
was.men over hen zoo wel, als over de min

sten, regt doen, en hen om hunne hooge
geboorte geenzins verschoonen zou, dat
hen zekerlyk sterk beteugelen, en de E-
Maatschappy by hen ook veel aanzien en

ontzag geven zoude
Verschil-Uit het bevoorens aangehaalde is ons
lende ge-wel gebleken, dat haar Edelheden eerst
toreent.best oordeelden Aroe Teko streng en met haarer E-

de dood te straffen , hoewel zy daar na dehheden
over zynweer aan de Heer Beernink last gaven
straffe.om in der stilte door de voorspraak en

’t tusschenkomen der Hoven van Boni en

Soping pardon te doen verzoeken, maarvjn E4
als men de zaak eens in zynen grond toont aar

was het onmogelyk om haarEdelbeschoude ,
en der-heden dehier van iet goeds te hoopen ,

onmoge-
halven zoo ongeraaden om daar aan telysheid,
tillen, dat 'er eer middel was om den he- om par-

dan om don voormel en de aarde te vereenigen,
hem te

Aroe Poni daar toe te brengen, alzoo 'er zopnen
niemant van alle de vorsten meer dan verzoe-
Arve Poni, voor Aroe Teko vreesde, enken.

Gret¬A 2 3
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Gemaal als Opperhoofd ontmoeten, en 1701.overzulks ook meer na zyn dood ver-
by haare verschyning op Macassar, zoolangde , van al het welke zyn Ed. haar
verre toegenomen was , dat alle de ko-Edelheden , zoo ras hy kon, kennis
ningen, princen en vorstinnen van Cele-gnt.
bes by alle voorvallen een zonderlingeEer wy nu konnen voortgaan, om over
agting voor haar Ed. getoont, en een zeerde verdere gevolgen van deze zaak te spre-
voordeelige getuigenis van haar Ed.ken, moeten wy voor af, als tusschen
rriendelyken, minzaamen, en zeer edel-beiden voorgevallen, nu eerst van de hoe

moedigen aard en ommegang hadden ge-langs hoe meer verergerende ziekte, en
geven , gelyk zy daar door byna allerdood , van de Heer Beerninés braave en
gemoederen vooringenomen , en de ge-lofwaardige Gemaalinne spreken, die ik
negenheid van grooten en kleinen ge-daarom lofwaardig noeme, om dat ik de
wonnen had.cere gehad hebbe, van haar Ed. in Am-

Zy was de dochter van den Heer Sype-boina eenige jaaren te vooren te kennen,
steyn, in zyn leven Med. Doctor, en Bor-en te dier tyd te ondervinden, dat zy een
germeester der stadt Utrecht, en quamvrouw was, die zeer wel opgevoed, en
van een ziekte, daar in men metter tyd hoevan een byzonder gulhertigen ommegang
langs hoe meer haare dood te gemoet zag,met al haare vrienden was, in zoo verre
den 1oden September te sterven, waar nadat haare Ed. zich daar door by allen te
zy zeer staatelyk volgens haaren rang,dier tyd al zeer bemind maakte , ’t geen
gelyk men omstandig in ’t volgendenaderhand by haar Ed. komst op de
Hoofdstuk kan zien, begraven wiert.Westkust van Sumatra , daar wy haar

ZESDE HOOFDSTUK.

VEgravenislyst van Mevrouw Beernink, gemaalinne van den Heer Landvoogt. Haare
D Tombe in prent. Aroe Teko komt in ’t Fort. Word in gyzeling gehouden. 7ot
verwondering van veelen. Nieuwe sondeering van de gevoelens der Bondgenooten , die
meest op ’t Rampassen staan. Aroe Poni ’s onverwagte verschyning op ’t nieuw Loo.
Vergadering der Bondgenooten tegen den 104en November 1701. Nieuwe geschenken van
Aroe Teko aan den Gouverneur. Met belydenis van zyn misdaad. Statieuse inbaa-
ling der koningen van Boni en Goa. Aanspraak van den Gouverneur in Vergadering.
Antwoord der koningen van Boni, Goa, enz. hier op. Oplezing der schviften voor en
tegen den misdaadigen. Aroe Poni loochend Aroe Teko last tot deze moord gegeven te
hebben. Vraage van zyn Ed. aan de broeder van Aroe Teko. Nader voorstel dezer
misdaad. Aroe Mampoe ’s gevoelen daar over Aroe Teko voor Gecommitteerden
gehoort. Verzoekt om genade. Waar op zyn Ed. de Leden nogmaals hunne vrye stem
verindagtigde. De Bondgenooten vellen vonnis over Aroe Teko. Dat by zou geram-

Nader verzoek vanpast worden. De koning van Tanetta ever een misslag gestraft
zyn Ed. 't Huwelyk van Datoe Locka ’s zoon met de princes van Boni raakt af. Dain

Be¬Mangali, zyn Edr. Spion aan ’t hof van Goa. Deszelss hoedanigheden , en agting.
sluit der Macassaaren ontrent ’t maaken van Ryksbestierders. Crain Crongrongs ’s va-
der, Tsiina, invoerder van 't Mohhammedaans geloove, Valsch gerugt, dat men Aroe
Teko boven Aroe Poni verheffen wilde. Nader last haarer Edelbeden, om Aroe Teko
streng te vonnissen. Hunne verwondering over de Heer Beerninks verblyf in 't hof van
Goa. En last om de wallen van Goa te slegten, enz. Stoute taal der Koningskinderen.
Crain Bontosongo belooft het slegten der wallen te bezorgen. Crain Bontoewa van ver¬
scheide vorsten ten huwelyk verzogt. Dain Tahalile ’s woelen hier in. En zyn Ed. advys
hier over. Overflag van Aroe Poni met zyn Ed. over Aroe Teko’s goederen. Zyn
Ed. overleg met den koning van Loeboe om pardon voor hem te verzoeken. Aroe Teko
schryft een brief na Banjar Massin aan de Engelzen. Magt des Landvoogts over de
koningen hier Zyn Ed. sondeert Aroe Poni, om pardon voor Aroe Teko te verzoeken.
Radja Goa nam aan de wallen te slegten. Radja Goa ’s advys over ’t verzecken van
pardon. Sjeich Josefs zoon verschynt op Bima.Crain Manampang. Aroe Teko
spreekt met zyn Ed., beschuldigende de Heer van Thye, en Aroe Pon. Doch zonder
bewys. Zyn verzoek om Saéna, om haar te dooden. Saëna ’s verzoek aan Dain Taha-
lile. Dierbalven besloot zyn Ed. nu eerst hem te rampassen. En geeft berigt van alles
aan baar Edelheden. Oordeel van zyn Ed. over de afhankelykheid der Bondgenooten.
Raad haar Edelheden Aroe Teko niet los te laaten. Misnoegen haarer Edelheden over
zyn Ed. voorstel. Aroe Teko na Batavia gezonden. Zyn woorden over Aroe Poni, eer
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1701. by vertrok. ’t Verdere ontrent hem voorgevallen. Dood van zyn Gemaalin. Zyn goe- 17ot.
deren. Radja Boni trok tegen de Toradjers, buiten weten van zynEd., op. Nader aan-
merking over zyn persoon. De wallen van Goa geslegt.

Gouverneurs Gemaalinne bekent teExtract uit de daaglykze aan¬
maaken , als om haar, nevens haareteekeninge gehouden ten kasteele
voorname Grooten, te verzoeken totRotterdam, op Macassar , in de
het bywoonen der begravenis van ge-maand September des jaars 1701.
melte lyk, tegens morgen agtermiddag
ten 3 uuren; welke boodschap dezelveSaterdag den roden dito.
Gecommitteerden den koning van Goa

Ezen avond ontrent quartier voor verzogten, dat ook aan den koning van77Begrave-
10 uuren is de huisvrouwe van Tello beliefde te laaten doen.73nislyst

Heer Gouverneurden Ed.van Me Na den agtermiddags Godsdienst ging
Vrouw Cornelis Beernink, genaamt Cornelia van de geregtsbode Jacob Bor, nevens denBeerninl

Sypesteyn, aan haar Eds quynende ziekte, koster Aart Thomaszoon, verzeld met
Gemalin

waar aan ontrent S wecken bedlegerig vier oppassers van den Gouverneurvan den
Heer geweest is, ten overstaan van de meeste alle in den rouw gekleed, als rouw-
Land- Raadspersoonen, en andere gequalifi- beklagers, alle de Leden van den Raad
voogt. ceerde vrouwen, Godsaliglyk in den met hunne vrouwen, item de Militaire

Hecre ontslaapen, tot groote droefheid Officieren, en alle de ingezetenen van
van zyn Ed., als ook van groote en kleine ’t quartier Vlaardingen noodigen , om
hier op Macassar; van welk overlyden de begravenis tegens morgen agtermid-
aanstonts, door den boekhouder Marcus dag ten 4 uuren by te woonen, gelyk
Sandbeek, aan den koning van Boni, en de 3ook de Chineezen , Maleyers , enz.
koninginne Wed. Dain Tahalile en Crain zynde dezen dag de groote klok, drie-
Laykan ; en door den tolk Jan Ferdi- maalen geluid, te weten , ’s morgens
nandus , den koning van Goa de weet van 6 tot 7uuren, en ’s middags van
gedaan is; wordende haar Eds lyk aan- 312 tot Iuur, en ’s avonds van 6 tot 7
stonts afgelegt door de Juffr : Prins uuren.
Hackaart, en 't Hooft, ten overstaan
van Juffr. Wesselburg, en daar na in de Maandag den raden dito.
ordinare bezoekkamer op ’t bedde van
eere gelegt, zynde ondertusschen door Wiert de klok wederom ’s morg,. ten
den Heere Gouverneur ’t bezorgen, of 6uuren tot 7uuren geluid, ook ’s mid-
de preparatien tot de begravenisse aan dags ten 12 tot halfeen uur, en wederom
den E. Jacob Claas-con, opperkoopman van een uur tot half twee, van twee tot
en Twecde dezes Gouvernements, den half drie, en zoo vervolgens alle uuren
Capitein Jan Pieterszoon Wesselburg, en een half uur, tot den tyd der begrave-

op-den Eerw. Predikant Gerardus Hey, nisse toe ; ’s agtermiddags ontrent 3
gedragen; die dan ook, ten eersten hand uuren de Militie inz Compagnien, doch
aan ’t werk ssoegen, de gemelde kamer met opgerolde vaandels, in 't geweer
item de voorzaale van ’t huis van boven gebragt zynde, quam meest te gelyk,
tot beneden in den rouw behangen, als doch d’een de waterpoort, en d’ander
ook de agter galdery in die ordre ge- de landpoort binnen; ook quamen toen
bragt hebben. de koningen van Boni, Goa, Loeboe,

en Tello , yder by hun hebbende een
groot getal hunner voornaamste Groo-Sondag den 1rden dito.
ten, welke door den Capitein Jan Pie-

’smorgens voor ’t aangaan van den terszoon Wesselburg, den Fiscaal Jacobus
os, en de Onderkooplieden Moll enGodsdienst, quam den koning van Boni,

zonder eenig gevolg en in ’t particulier, van der Myll, ingehaalt, en door de
gerangeerde Militie (doch de trom nietzonder na gewoonte ingehaalt, of ont-

fangen te worden, zyn pligt van con¬ anders, als met een roffel, geroert wor-
doleantie met de uiterste beweeginge dende) binnen gebragt , en door den
yontrent den Heere Gouverneur affeg- Heere Gouverneur in de voorzaale ver-

welkomt zynde , betoonden de zelvegen, zynde, ontrent na 2 uuren ver-
Koningen en Grooten , yder aparttoevens, in gelyke maniere weder ver-

hunne overgroote droefheid over ’t af-trokken.
sterven van des Gouverneurs Gemaalin-’sAgtermiddags ten 3 uuren, zyn de
ne, zittende alzoo nog eenigen tyd,onderkooplieden Moll, en van der Myll,
onder ’t drinken van een kopye thee teals Gecommitteerden gereden na de
discoureren, tot dat ondertusschen dekoningen van Boni en Goa, zoo om
verzogte vrienden en vriendinnen medehaar Hoogheden ’t afsterven van des

bin-
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Den prov. BaasTimmermanCornelisKnaap. 1701.binnen quamen; wordende de verzogte
Merzelaar Ant hony BreedveltJuffrouwen (die alle in den rouw ver-

Den Konstabel Lodewyk Andrieszoonin de kamer zitplaatze aan-scheenen
Huybert fanszoon van Breda.Den Sergeanten bestonden dezelve in deze :geseternt
Jacob Vermaas.sselburg.W

- Gerrit Janszoon de Lie.
Hey.

Lodewyk van Renesse.
Moll.

Harman Meyer.
Hackaart. Den Chirurgyn Claas de Withvan der Myll.

¬ Jan Morree,
't Hooft.

Den Onderchirurgyn Michiel de Clercq
Mierop.

Pieter Terlon.
Prins.

Steenbergen. Agter het Lyk volgde:
Werry. Den EE. Heere Gouverneur en Directeur
Bombergen.

Cornelis Beernink, met een lange sse-Sandbeck, de oude.
pende rouwmantel.Drommond.Juffr. Monsr. Lucas Beernink, en

Dieulafoy.
Seignr. Willem de Ruyter.

Marmer.
Zyn Hoogheid, Aroe Poni, koning van

de jonge.Sandbeek,
Boni.

De Groot. E. Opperkoopman en Tweede Jacoben
Holscher.

Claaszoon.
Diemer Zyn Hoogheid Fachareddien Abdul Djaliel
Sanderts.

koning van Goa-
Stevens.

De Manhafte Capitein Jan Pieterszoon
van der Slaart.

Wesselburg.
van der Wee.

De koning van Loeboe
Raadman.

Den Eerw. Predikant Gerardus Hey.
Thim.

De koning van Tello.

Den Koopman en Fiscaal Jacobus de Vos.Den tyd alzoo tot over 4 uuren ge-
De Sopingze Prins, Aroe Belo, Ryksbe¬passeert wezende , wiert het lyk dooi23 stierder.de dragers uit de kamer gehaalt, en of
De Onderkoopman en Guarnisoen Boek-de baar gezet, gaande voor het zelve des

houder Aarnout Moll.Gouverneurs ordinaare lyfcompagnie,
Aroe Mampoe, koning van Wadjoe.bestaande uit 48 koppen, opgevoert
De Onderkoopman en Winkelier Joannesdoor den Vaandrager, Isaac Alexanders-

Hackaart.zoon; hier na volgde de Geregtsbode,
Crain Aganonja koning van Tanette.met den koster Aart Thomaszoon, als
De Onderkoopman en Sabandaar ArendBidder. Even voor het lyk volgde

van der Myll.haar Eds wapen , gedragen wordende
Crain Mangali, broeder van den koningdoor den Opperstuurman en Werkbaas

van GoaBartholomeus de Groote; gaande op beide
De Onderkoopman en Secretaris Jacobzyden van de baar om de ssippen van

’t doodkleed te houden : Cuycq van Mierop.
De Boekhouder Marcus Sandbeek.

Den Onderkoopman Andries Werry De Adsistent Willem Barthelszoon Marchier
Opperchirurgyn, dezes KasteelsDen De Chirurgyn Jacob Ments; alle de voor
Christiaan Bomberg renstaande in den rouw, en de drie

Den Vaandrager Maurits Drommond
laatstgenoemde als Domestiques ge-

Den Opperchirurgyn van 't Hospitaal rekent, naast malkanderen gaande
Pierre Dieulafoy om den rouw te sluiten.

Den Boekhouder Carel Gallois.
Compagnies Tolk Jan FerdinandusDe¬

- Zacharias van Rype. met de resteerende, zoo Bonize als

Macassaarze Grooten
Werdende voorts het lyk gedragen Krankbezoeker Dirk Stevenszoon.De

door de volgende : Jan van der Slaart.
Baas der Wapenkamer Jacobus vanDeDen Adsistent Thimanus Molineus.
der Wee.Andries de Lairesse.

De Capt der Chincezen, Ongwatke, metSamuel Gallois.

zyn gevolgJan Happon.Den prov. Adsistent
De - der Maleyers , Intsjeh Abdul- Joannes Snaats

Ragsul, met zyn gevolgFrans Wagmans

De koning van Tambora, met eenigeAdriaanvan der Rat.
Grooten van het eiland Sumbawa.Den Baas Smit Hans Polmer.

Voorts
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Voorts alle Assistenten, Chirurgyns,
Sergeanten, Burgers, en verdere inge¬
zetenen van ’t quartier Vlaardingen.
Nevens den Heere Gouverneur en den
Raad gingen zyn Eds oppassers , waar
van den Sergeant, en 4 man, die altyd
met haar E zynuitgegaan, van ’t hoofd
tot de voeten in den laakenzen rouw
en de resterende met rouwbanden voor-

zien waren; wordende het lyk in ma¬
niere als vooren uit zyn Eds wooninge
de kerk om , de waterpoort, en de
Noordkant dezes kasteels om , na de
ordinaare begraasplaats onder het geluy
der klokken gebragt, en aldaar in een
daar toe gemetzelt steenen graf by pro-
visie gezet, zynde alle de vrienden on-
der hiet geluy der klokken alzoo weder
binnen gekomen, en in zyn Eds woo-
ninge met een rouwcollation onthaalt.
en de dragers in des E. Compagnies
kleine thuin met een braave maaltyd
getracteert ; waar na met den donker
alle de vrienden hun afscheid namen,
en weder vertrokken zyn.

Ontrent een maand naderhand is haar
Ed. uit ’t voornoemde graf (dat even bui-

ten het kasteel op het daar toe bestelt
kerkhof was) door lieden van fatsoen
smorgens heel vroeg (eer de Heer Beer-

niuk nog by de hand was) na het nieuw
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Loo , een plaats van vermaak door zyn
Ed. niet verre van ’t kasteel Rotterdam

aangelegt, gebragt, en in een zeer pragtig
graf, dat in ’t vierkant ontrent zo voeten

nad, onder een zeer deftige Tombe be¬
graven

Wy vertoonen de zelve hier by No. 23.
N. in prent, zoo als haar Ed. kist daar
in op een yzere rooster stont.

Voor de zelve stonden deze twee La-
tynsche verzen , waar by de overledene
tot de voorbygangers als zegt :

Vos qui transitis, memores, vos advoco, sitis.
Quod sum, hoc eritis, fuimus quandoque,

quod estis.

dat is:

Gy die voorby gaat, kbid, gedenk te dezer tyd:
’t Geen ikben, zult g eens zyn, en k was,

t geen gy nu zyt.

Na deze zeer deftige Vrouwe deze
laatste eere aangedaan te hebben, keeren
wy nu wederom tot de zaak van Aroe
Teko.

Ondertusschen deed zich een gewensch-
te en gansch onverwagte gelegenheid voor
den Heer Beernink op, om Aroe Teko zeer

gemalckelyk gevangen te krygen.
Hy had al lang tegen den Lieutenant

Riddel, en anderen gezegt, dat hy wel
wenschteB b
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Men wees hem , ten opzigt van zyn 1701.wenschte den Heer Gouverneur zelf eens

hoogadelyk geslagt, een stoel buiten af
te spreken, niet twyffelende, of de zaa-

aan de linker zyde der tafel, terwyl hyken zouden zich dan ten eersten wel an-
bezig was, om honderderlei rodomonta-ders schikken. Daar op liet hy zulks den
dos, draajen, en swieren, te maaken.14den October dezes jaars verzoeken, waan

Dit was de eerstemaal , dat zyn Ed.op zyn Ed. zeggen liet, dat hy komen
dezen Aroe Teko zag, aan welken hy totkon, als hy wilde, en dat hy hem al
intwoord gaf, dat de E. Maatschappyover jaar en dag by zich verlangt had te
niet gewoon was zaaken , die in haarzien, zoo by genegen was zich aan ’t oor-
hand quamen, lang draalende te houden,deel en de gerigtshandel der E. Maat-

nalaaten zou op zyn zaaken dat men nietschappy te onderwerpen, en de zaaken,
’t zy om hem ten strengstewel te letten,daar toe vereischt, in agt te nemen.

te straffen , ’t zy om hem zyne buiten-Daags ’er aan quam zyn boodschapper
spoorigheden , na dat ’s lands wettenzeggen, dat zyn Ed. voorslag Aroe Teko
zulks eisschen zouden, te vergeven, enzeer wel beviel, dat hy die in alle onder-
hem pardon te verleenen.danigheid omhelsde, en bereid was om

Om dit nu af te wagten, zou hy zich word iszich op genade en ongenade aan zyn Ed.
moeten getroosten zoo lang hier in gyzeingover te geven, mits dat hy voor af var
t kasteel , tot dat daar over ordentelyk gehou¬dit zyn voornemen aan Radja Boni kennis

gevonnist was, in gyzeling te blyven; den.geven mogt , waar toe verlof verzogt,
en ondertusschen zou hem een plaats,en dat hem toegestaan wiert. DeTolk,
daar hy zyn verblyf hebben zou , wor-deze toestemming hoorende, opende zyn
den aangewezen.gordel (waar uit ons blykt, dat de Ooster-

Die eerste woorden waren wonderlyklingen hun geld, volgens Matth: 10. 5
goed, en klonken zeer wel in Aroe Teko sMarc.6. 8., in hunne gordels bewaaren
ooren, maar die laatste, van in het kasteelen haalde daar een bundelken van 4; thay
te blyven, als een donderslag, en hy was(yder 8 Rders op Macassar doende) ge-
'er zoo bedwelmt en verzet van, dat hymeen goud uit, dat hy uit zyn Meesters
den waren zin, schoon 'er goed Maleitsnaam verzogt, dat de Heer Gouverneu
gesproken wiert , nog niet wel scheenvoor een dabon sirib (dat is, een sirib-
verstaan te hebben , weshalven hy denblad, of gering geschenk) van zyn die-
tolk van zyn Ed., Jan Ferdinandus, ver-naar wilde aannemen.
zogt , dat hy hem de woorden van zynDe Heer Beernink had dit, om te too-
Ed. nog eens in 't Macassaars herhaalennen, dat hy niet goudgierig was, en dat
wilde, het welk geschied zynde, wasdit noit minder, als nu, te pas quam,
die moedige Aroe Teko met alle zyne ro-wel konnen van de hand wyzen ; maan
domontados zoo verzet, dat hy een manom de vogel (die zelfs wel gezegt had
zonder geest, en geheel buiten zyn stuldat hy de Hollanders, als hy maar
scheen te zyn ; ’t klam sweet brak hemwilde, met goud gemakkelyk lokker
over deze woorden aan alle kanten uit,kon) te ligter in de knip te krygen, er
voornamentlyk als hy verstont, dat merom hem ten minsten schyn te geven, dat
zyn kris , die hy met zoo veel beleefd-hy daar mede by zyn Ed. ook wel te
heid overgegeven, en welke hy verwagtregt geraken kon, nam zyn Ed. dit aan
had , dat men hem ten eersten zou we-waar over die tolk zoo verblyd was, dat
dergeven (alzoo by vaststelde, dat zynhy verscheide naalen des Gouverneurs
goud cenige uitwerking gedaan had ) zoohanden en voeten kuste, en aldus zeer

lang tot zyn zaak ten einde was, be-voldaan vertrok.
waren zoude, met wensch, dat men hemAroe Te- Aroe Teko, meinende dat zyn baan nu
die met zoo veel fatsoen mogt wedergeko komt heel klaar was , vertoonde zich daar op
ven, als hy die aan zyn Ed. overhandigtin ’t Fort. nog dien zelven avond met een klein ge
had.volg van 5 of 6 persoonen byzonder wel Op deze woorden van den Gouverneur

gemoed op de voorzaal van ’t kasteel
wiert Aroe Teko ’s tong zoo beklemt, datalwaar de Leden van den Polityken Raad
hy geen geluid meer geven kon, waarzaten.
na zyn Ed., en den Raad, opstond, datHy ontbond in de deur zyn kris, trad
zoo veel gezegt was, gy hebt gedaan, enmet de zelve in zyn hand den Gouver-
kond als een gevangen met den Lieutenamneur te gemoet ; en gaf hem die met
van de wagt (die al op hem paste) naeen handkus over, verzoekende, dat zyn

uwe bescheiden plaats gaan , waar op hyproces, of pleitzaak , door ons en de
door dien Lieutenant na twee gyzelka-Bondgenooten aanvaard, en spoedig af-
mers, naast de Kerk, gebragt, en daangedaan moot worden, ’t zy dan dat w
door hem, of zynen vervanger, van tychem doodschuldig houden, of vry kennen
tot tyd bewaart wiertmogten , alzoo by verlangde , van die De Heer Beernink gaf nog dien zelvenzaax eens af te zyn, maakende daar of

een zeer nederig eerbewys voor zyn E, avond aan de Hoven van Boni en Goa
vanen den Raad.
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van deze vasthouding en gevankenis van
Aroe Teko kennis, met last, om dit aar
de verdere Bondgenooten mede bekent te
maaken.

Radja Boni liet weten, dat hy 't voor
bekent gemaakt hield; en om te toonen
dat hem dit ten uitersten aangenaam was
alzoo by dat in ’t bywezen van Aroe
Mampoe, Aroe Teko 's broeder, en ande

ren, zoo niet zeggen dors) drukte hy de
hand van Sandbeek , die hem die tyding
bragt, al vry hartelyk, als of hy zegger
wilde, dat gaat wel, en die manier van

behandeling is goed
Radja Goa , dit hoorende , was daar

over (gelyk ook anderen) als opgetogen
sloeg een gat in de lugt, en riepuit:
hoe is ’t mogelyk , dat men Aroe Teko.
zulken listigen vos, zoo gemakkelyk in 't net

gekregen heeft 1 Hy liet den Gouverneur

voor dat berigt bedanken, en zeide, dat
hy geen andere gedagten van hem hadde, dan
dat zyn Ed. alleen voornemens was om hunne

wetten te handhaven.

Zoo ras dit vooraf gegaan was, gaf zyn
Ed. by de eerste gelegenheid kennis hier

van , daar by voegende, dat hy voorne-
men was alle de Bondgenooten eerstdaags
in ’t kasteel by een te roepen, om verder
over die zaak te handelen , vaststellende,

dat yder by hun advys, dat hy reets aar
zyn Ed. daar over gegeven had, blyven
zoude. Schoon ’er nu eenigen spraken
van hem na de Kaap der goede Hope,
of elders , te bannen, maakte zyn Ed

egter staat , dat het op ’t rampassen van

zyne goederen uit zou loopen, waar toe
hy haar Edelheden den zosten October
1701. schreef mede over te zullen hellen ;

doch zoo ’t op een vonnis ter dood uit

komen mogt (dat hy egter niet te ge
moet zag) zou hy de uitvoering van
dien tot haar Ed. Ed. nader ordre ophou
den, verzoekende spoedig antwoord hier
op te bekomen, en daar by ook te over-

wegen, of men een man, als Aroe Teko
met een simpel rampassen gestraft heb-
bende , het dan wel geraaden was hem
weer op vrye voeten te stellen.

Daar op sondeerde zyn Ed van den 1sten
tot den 8sten November de algemeene
Bondgenooten nog eens , ondertastende
vooral de koningen van Boni, Goa, So-
ping, Loeboe, Tanette, en meer ande-
ren, mitsgaders de ryksbestierders var
Boni en Goa, met zoo weinig beweging.
als ’t mogelyk was, om zeker te konnen
weten , waar heenen deze zaak zynen
loop nemen zoude, en wat zy oordeelden
dat Aroe Teko, zoo over de moord, als
over zyne baldaadigheid , van tegen de
last van twee Landvoogden, en tegen een
dubbel verbod des konings van Boni
door de stadt zoo stout, en met zoc
veel veragting van ons gezag, hier en
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daar omgesworven te hebben, verdient 1701.
had.

Daar op verstont zyn Ed , dat hun alle
die meeftgevoelen (uitgenomen alleen die van So
op

ping, door droe Belo verbeeld ) eenpaarig ’t Ram
uitquam , om hem te rampassen en ;e passen

staan.bannen ; alle ook zeer sterk daar op aan
dringende, dat zyn Ed doch ten eersten
met die zaak en ’t vonnis wilde voort-
gaan, gelyk zy ook, op ’t eerste ontbod
van zyn Ed., beloofden te zullen komen,
om de zaak af te doen.

Daar op zei hen de Gouverneur nog
dat, als zy nu in Vergadering waren, 25
dan niet voor den goeden man spelen , de
Vergadering of hem bespottelyk maaken,
of wel dezen en genen der Grooten na
de oogen zien, maar als Bondgenooten,

die yder een vrye en onashankelyke stem
hadden, en onder niemant stonden, na
hun gemoed, en zoo oordeelen moesten ,
als zy meinden voor God en de werelc
te konnen verant woorden, en meest met
het regt, en met de agting der E.
Maatschappy , die zich in dezen geen-
zins zou laaten bespotten, over een te
komen.

Radja Boni bezogt ondertusschen den
Aroe Po¬Gouverneur den zysten October zeer on
ni ’s on-verwagt met een trein wel van zooo mar
verwagte

op ’t Nieuw Loo , anders ook welhe
verschy-

ronde Bosje, of Mangepe genaamt, eenning of

’t nieuwdaad, by Aroe Poni uit grootevieeze on
L1O9.dernomen , om dat men zyn Hoogheis

wysgemaakt had , dat zyn Ed., eenige
dagen geleden, met deze en gene Bond-

genooten buiten zyn voorweten (dat te-
gen ’s lands wetten en de gewoonte was
in der stilte gesproken had, dat zekerlyk
voor hem niet veel goeds beduiden kon,

en waar uit men hem verder had doen
begrypen, dat zyn Ed. voornemen, wel
verre van Aroe Teko te straffen, alleen
maar was, om hem vry te spieken, den
zelve van langzaamer hand ook boven hem

te verheffen , en de kroon van Boni op
t hooft te zetten; al 't welke, alzoo men

in zulken zaak niet omzigtig genoeg zyn
kon, hy ten grooten deelen aangenomen

en dat hem zoodanig ontstelt had , dat
hy’er nog niet van had konnen bedaaren;
doch de Heer Beernink deed al die don-
kere wolken van zyn Hoogheid aanstonts
verdwynen, stelde hem volkomen gerust,

en verzekerde hem, dat hy met de zaak
ten eersten zou voortgaan

Daar op liet zyn Ed. de Vergadering verende
der Bondgenooten tegen den 1oden No ring der

Bonddge¬vember 1701. ’s morgens ten 9uuren be¬
nootenleggen , om dan die zaak van Aroe Tek
tegen dervolkomen af te doen, met verzoek, da
10 No

doch alle de koningen en vorsten met eenvember

1701klein gevolg van 8of 1o musket- en spies
dragers , volgens hun voorige afspraak,
in ’t kasteel geliefden te komen, de deze

ver-Bb 2
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eenige hoflykheden gepleegt wierden, 1701.vermindering van hun gevolg (alzoo de

7101. waar na ook aan alle de andere Bondge-plaats niet grooter lyden kon) niet quaa-
nooten, die ondertusschen mede daar ver-lyk te nemen.
schenen waren , yder zyn plaats aangewe-Van deze Bondgenooten is de E. Maat
zen wiert; doch men bevont dat veelenschappy de eerste, en Radja Boni de tweede.
den rang aan anderen , ’t zy om hunnewaar na Radja Goa, mitsgaders de Radjas
hooger jaaren, of uit verwantschap, ofvan Loeboe, Tello, Tanetta, Datoewa
wel uit eenige andere inzigten, overgaven,Ri- Sawite, Datoewa Ri-Soepa, Crain
dat de Heer Gouverneur ongemerkt lietBarroe, Crain Binamce Crain Bangkala,
doorschieten, om dat zy 't zelfs zoo liefstToerongan, Crain Pamanna, Crain boelo¬
hadden, en om alle verdere talmery daarcombo, de Mandareesche, en meer andere
over af te snyden.koningen, volgden.

Het overige volk, dat men niet buitenOndertusschen nam Aroe Teko de vry-Nienwe
houden kon , en dat meest uit mindereheid van den Heer Gouverneur eens te

geschen
Grooten, Koningskinderen ( waar doorbezoeken , en bood aan den zelven (inken van
men of ware kinderen van koningen, ofAroe hoope dat dit hem merkelyk in zyn zaak

Teko aal ook wel zoonen der ryksbestierders, ver-nelpen zou) een bundelken goud , een
den Gou staat) Galerans , en andere Edelen be-goude buiksnyder, enz., rond uit be¬
vermeur

stont, kreeg hun plaats op de agterban-kennende tegen het dubbel verbod van
ken.Met bely Aroe Poni in de Negry omgesworven te

denis van Na dat nu, na ’t drinken van een kopithebben, biddende, zelf met een voetval
zyn mis thee, het eerste silentium vernomen was,voor zyn Ed., om vergiffenis, en bely-daad.

deed zyn Ed. een zeer gematigde en tedende, daar mede meer, dan met alle zyn
gelyk deftige aanspraak tot alle de koninandere misdaaden, misdaan te hebben:

gen, Datoewa ’s, en de verdere bondgewaar op zyn Ed. hem alleen dede weten,
nooten, zeer net op de zaax, waaromdat men zien zou, wat in zyn zaak ge-
zy te zamen gekomen waren, gepast, endaan kon worden.
waar by hy hen als zyne broeders nuver-Den 104en November 1701. dan zag
zogt , om nevens hem een einde van demen de krygslieden in twee vaandels op
zaak van Aroe Teko, wegens de manslag’t plein in rinquetten,van de land- en water-
aan den Sopingzen prins Dain Mabant,poort af tot des Gouverneurs wooning,
anders Aroe Baloessoe genaamt , in Meyverdeelt staan, daar zyn Ed. lyfwagt al-
des voorleden jaars bedreven, te maaken,les met een dubbelde vleugel toessoot, en
als zynde hoognoodig tot handhavingmaar opening voor den ingang liet.

Daar op liet de koning van Goa zich der wetten van Celebes, en tot veiligheid
en geruststelling der konings-kinderen,door zyn tolk aandienen , dat hy naby

was , waar op de gewoone Gecommit behalven dat 't ontzag der E. Maatschap-
Statieuse teerde Leden van den Polityken Raad, py, en ’t regt der zelve, vorderde, dat
inhaaling e weten, de Messe; Mol, en van der Myl men de schuldigen hooren, en de moor-
der ko-

afgezonden wierden, om zyn Hoogheid denaars wel straffen , maar hen niet an-ningen

van Boni voor den ingang van de poort te ontfan- ders, dan na bevinding van zaaken, of
cn Goa gen, die dan ook met dien koning, on- vry spreken, of doemen moest

der ’t slaan van de trom, en een vliegend Behalven deze moord, zeide zyn Ed.,
vaandel, weer binnen traden tot de woo- heeft hy zich ook verstout tegen myn
ning van den Gouverneur, alwaar zyn verbod , en tegen de uitdrukkelyke last
Ed. zyn Hoogheid zeer statieus ontfing van zynen koning, zeer baldaadig tot
en den zelve verder tot in de voerzaal onzer beider hoon en veragting, door de
leide, beleeft verwelkomde, en daar zy Negry te swerven , waar na ik hem op
zamen aan een lange tafel gingen zitten, een gemakkelyke wyze hier in ’t kasteel
aan welkers regter zyde de Raadspersoo- gevangen gekregen, en tot nog toe ge-
nen , na ’t oud gebruik, geplaatst waren, houden heb, om nu gezamentlyk nader
en de Goaze ryksbestierder de hooger en rypelyk te overleggen , wat straffe
hand van Radja Goa zoo lang nam, tot men oordeelt, dat hy over deze misdaa
dat Aroe Pont (na dat 'er al een pinang den verdient heeft.

gegeten, en een snuifje genomen was) Hy toonde aan den Raad, dat men alles

zien mede liet aandienen, die op de zelve tot zyn na- en voordeel op ’t papier had
wyze, als Radja Goa door Gecommit doen stellen , op dat de t'zaamgeroepene

Bondgenooten te regt in staat zyn mogteerden (terwyl de Heer Claaszoon, en
ten, om daar over te konnen oordeelen,eenige andere Leden, zoo lang den koning
en waar op dierhalven ook nu yder zynvan Goa, enz. onderhielden) ingehaalt,
advys zoodanig te geven had, als hy oor-door den Gouverneur, als voorens, aan
deelde , zonder aanzien van persoonen,de deur van zyn wooning ontfangen, ver-
of zonder zich aan een anders gevoelenwelkomt, en op de hoogste plaats naast
te verslaaven, voor God en de menschenhem gezet wiert, die zyn Hoogheid nam,

te konnen verantwoorden.terwyl 'er tusschen die twee koningen nog
Ook

Aan-

praak
an den

jouver-

neur, in

Vergade-

ring.
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AAZ
Ook vraagde zyn Ed., of 'er, na de

gedagten der Bondgenooten , nog iets
was , dat hen hinderde om met de zaak
voort te gaan, en, zoo niet, dat hy dan
den misdaadigen voor hen wilde doen
komen , om opentlyk gehoort te wor-

den , waar op zyn Ed. hun aller advys
verzogt.

Na dat dit tweemaal zeer luid in 't Ma-
leits en Macassaars gezegt, en vertaalt
was, was 'er eerst een diep stilswygen en

staroogen op malkanderen, waar op toen

een stille mompeling en byeensteking
der hoofden volgde, doch een half quar-
tier daar na stont Aroe Poni op, om te
toonen dat hy spreken wilde , en ver-
klaarde zich toen, na dat alvoorens weer

was gaan zitten, op deze wyze : ArocAnt-

Teko s misdaad is ons allen bekent, en ikvoord

der ko weet, nevens den Heer Gouverneur, waar
ningen in hy , buiten die moord van Dain Ma
van Boni
Goadenz. bani , nog in ’t byzonder zeer swaar ge

zondigt heeft , doch zou eerst moetenhier op-

hooren , wat hy daar tegen tot zynever

schooning heeft in te brengen , ’t geen
verlange te mogen weten. Dir stemde
Radja Goa mede toe, en alle de andere
Bondgenooten gedroegen zich in dezer

aan ’t oordeel dezer twee koningen, en
aan dae der E. Maatschappy, of van zyn
Ed. ; doch de Heer Gouverneur vertoonde

aan de Bondgenooten , dat men zaaken

van zulken gewigt niet aan ’t oordeel van
2of 3 menschen verblyven, en die zoc

niet afdoen ; maar dat yder van hen die
na zyn gemoed behandelen, en elk daar

over als cen vry vorst, zonder van yemant
anders af te hangen, of zonder zich aan
een anders gevoelen te verslaaven , oor-
deelen, en dat ook doen moest, zonder
yemant ter wereld daar in te vreezen, of
na de oogen te zien, alzoo dit een zaak
was, die God van een yders hand vorde

ren, en waar in ons geen vorst nog ko
ning eenige hulpe zou konnen bewyzen;
dat het niet hun, maar Gods gerigt was
en dat men ’t gerigte derhalven Gode,
en niet den menschen, houden, en hem
daar als een kenner van herten, en door-

gronder der nieren, voor oogen hebben
moest.

Hy vertoonde hen, dat zy in deze Ver-

gadering, om hun stem tegeven, alle even
veel te zeggen, en yder een vrye en on-
afhankelyke stem hadden , in zoo verrt
dat de minste stem hier van ’t zelve ge-
gewigt, als de zyne, schoon van de eerste
Bondgenoot, was ; ook voegde hy hier
nog by, dat yder van hen niet alleen zyn
advys en vonnis over deze zaak by monde
zoude moeten geven, maar dat ook on-

Ople zing derteekenen.
der schrif Daar op las men de schriften van Aroe
ten voor
en tegen Teko de Vergadering voor, en zyn Ed.
den mis- waarschoude de koningen van Boni en Goa
daadigen.
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vooraf , dat zy niet zouden gelieven 17e1.
moejelyk te worden, zoo haar Hooghe-
den in ’t oplezen der zelve deze en gene
aanstootelyke zaaken voorquamen.

Na dat alles gelezen was, vraagde zyn
Ed. aan alle de Bondgenooten, of zy den
inhoud dezer schriften wel verstaan had-

den , 't welk met ja beantwoord zyn-
de, vraagde zyn Ed. veider, of zy nu
genegen waren Aroe Teko zelf hier over
nader te hooren. Zy zeiden, neen; doch
op het sterk dringen des Landvoogts ston-
den zy toe, dat men hem in een byzon-

dere kamer door aanzienlyke Gecommit-
teerden uit die Vergadering nog eens zou
doen hooren , om daar op dan regt te
doen.

Terwyl 'er ordre gestelt wiert, om hen
AroePoni

in een byzondere zydekamer door den
loochend

Lieutenant Riddel te doen brengen Axoe¬

Teko lastvraagde de Heer Gouverneur aan Aroe
tot dezePont, of hy Aroe Teko (gelyk ’er kiaan
moord

in dit geschrift stont) ook last tot diegegeven
moord gegeven had ; doch zyn Hoog te hebben.

heid antwoorde tot drie byzondere reizen,

op nadere ernstige vraagen van zyn Ed.,
dat hy noit eenige last daar toe gegeven
had, en daar in door Aroe Teko belogen
wiert, verzoekende daar op wel te letten,
vat het inhad, als een minder hem, zyn
eigen koning, een leugen in ’t aangezigt
wryven dorst, en of het, met dat zoo te
zeggen, maar genoeg wat

Even zoo ontschuldigde zich de ko-
ning van Goa, wegens ’t gene ’er in dat
schrift over ’t verwerpen van Saena gezegt
wiert, zeggende, dat hy van geen ande
re , dan van een wettige verwerping en
vergeving van alles, dat 'er voorgevallen
was , wist, en dat men ook daarom
Saena aan Aroe Teko met voorweten van
de Heer van Thye geweigert had.

Na dat nu de Gouverneur den aard van vnoge
Aroe Teko '’s misdaaden klaar en in haarvan zyn

aanvolle kragt voorgestelt, en niet alleen Ed.
broe¬dealles, wat men tot zyn verschooning zeg-
vander

gen kon, bygebragt, maar aan Aro
Aroe

Mampoe, ouditen broeder van Aroe Teko eko.

gevraagt had, of hy wegens zyn broeder
nog iet te verzoeken , of tot zyn ver-
schooning in te brengen, en de zelve een
vry misselyk antwoord, dat hy zich met
de zaak van zyn broeder niet moeide,

gegeven had , stelde de Heer Beernink
deze zaak (op dat ’er daar na geen uit-
vlugten plaats grypen mogten) in dezer
voegen in zyne byzondere leden :

NaderI. Dat Aroe Teko Dain Mabani bespron-
voorstelgen, en vermoord had.
dezerII. Dat by , na dit uitgevoert te hebben misdaad.

nog zoo hoogmoedig en onbeschaamt ge
weest was, om zulks den Heer van Thye
te laaten weten, dat zooveel was, als of
hy zeide boven allen wetten te zyn.

III. DatBb 3
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lens ter vlugt voorby gereden was , dat 1701.III. Dat by ook, schoon hem daar op door
hem ( Teko) toen dede wedcrom keeren,dien Gouverneur verhoden was, ontrent het
op weike tyd zyn Ed. dit met opzet ge-kasteel te komen, zich egter niet ontzien
daan had , om die vogel daar na zoo veelhad, met veel gewapende mannen in de
te gemakkelyker in de knip te krygen.Negry Vlaardingen onder ’t kasteel te ko-

XII. Dat hy ook (schoon 'er maar twyffel¬men rond swerven , en aan onze Hoofd-
agtig van in zyne schriften gesprokenofficieren al schimpende af te vragen, waar-
word ) voor eenige dagen met groote on-om men hem beletten wilde binnen te ko-
derdanigheid voor den Gouverneur bekentmen, en wat by misdaan bad ;, dat zyn
had , dat hem dat omswerven door Aroemisdaad niet buiten verlof van den Gou-
Poni , 200 uit zyn Ed. , als uit Aroeverneur, Radja Boni, en van zyn Ryks-
Poni ’s naam, verboden was.bestierder, gepleegt was, enz, hoewel de

XIII. Dat hy wel wist hier in grootelyks,Heer Collaart over ’t laatste bedryf aan
en zelf in zoo verre misdaan te hebbenAroe Tanette Matoewa nog geklaagt,
dat de Gouverneur hem alleen daar overen verzogt heeft, dat daar in ordre mogt
met de dood straffen kon, ja dat by ditgestelt worden.
voor zyn grootste misdaadhielt, en daar-IV. Dat de Heer Gouverneur op de eerste
om genade 'er over verzogt.tyding van Dain Mabani ’s dood, na

XIV. Dat 'er nog veel meer tot zynen lasteslands wetten, geregtigt was , om als

se zeggen zeu vallen, waar over, dooreerste Bondgenoot Aroe Teko bier over te
verloop van tyd, nu al gras gewasschendoen straffen na verdienste, tot verhoe-
was.ding van andere quaade gevolgen , en tot

voldoening van de bloedverwanten des ver- XV. Dat men , schoon het de hoofdzonde
slagenen niet wegnemt  tegen alle deze beswaa¬

V. Dat Aroe Poni hier toe gelyke magt ge¬ ringen tot zyn nadeel , dit tot zyn voor-
had heeft , doch dat dit om redenen, daar deel zeggen kon.

men maar na gissen kon, moest gelaaten
zyn. Dat by vry lang gezammelt heeft, enI.

VI. Dat men Aroe Belo, Dain Mabani ’s by bier door onverduldig worden kon, dat
broeder, zulks mede niet kon betwisten, men zyn zaak, over ’t boeleren van Dani
zoo by , zonder vragen, op heeter daaa Mabani met zyn vrouw , op zyn meer-

met zyn werk maar voortgegaan was. maalen gedaan verzoek, niet eer begonnen
VII. Dat men (schoon zulks een diep inzien heeft

had ) nog niet eens moest rekenen, hoe hy II. Dat het een man, zoodanig vaneen prins
(Aroe Teko) zyn ’s konings bevelen in de dien by dagelyks voor hem gaan ziet, ge-
wind slaande, onbeschaamt zof  maanden hoont geweldig spyten , en doen bersten
bier na daar omstreeks had leggen vertoe¬ moet , dat egter aan zyn zaak niet eens

ven , eer by, op Aroe Poni ’s bevel, schoon gesilt word.
spoedig ontboden, na Tsjinrana opgegaan III. En dat by geduurig maar met woorden.
vas. gepaait, en zonder eenig vervolg op de

VIII. Dat by daar na , als of zyne onbe¬ zaak uitgestelt word.
schaamtheid nog niet groot genoeg was, na IV. En dat by (daar beneven hoogmoedig
dat de nieuwe Gouverneur zich al 13 en van hoogen huize zynde ) best gedagt

maanden bier onthouden had, en by (Aroe heeft, zich zelven daar over te wreeken.
Teko) met Aroe Poni van Tijinrana V. Om aldus zyn hoonder niet dagelyks ne-
afgekomen was , zich niet ontzien heeft vens hem , en ongeslraft, als om hem nog
dezes nieuwen Gouverneurs bevelen we- te zarren, ien huve te zien verschynen.
derom met voeten te treden , en zonder VI. Dat hy wel mogelyk met geen quaad
’t allerminste ontzag weer even stout alom voornemen zop omgesworven, en dit mis-
rond te swerven, en zelf onze Raadsper- schien meer door mismoedigheid , en door
soonen te bezoeken, daar hem zulks we- een onbezonne drift, dan met opzet tegen
derom door Aroe Poni, en uit naam van zyn koning, of tegen den Gouverzeur, of
dezen Gouverneur, verboden was. om eene der zelve te toetzen, gedaan heeft.

IX. Dat by niet eens, maar verscheide rei- VII. Gelyk by dat laatst ook bekent, en ge-
zen , tegen dat verbod des Gouverneurs nade daar over verzogt had, welke onder¬

en van Aroe Poni, aangegaan had. daanigheid in den misdaadigen pryzelyk,
X. Waar ontrent wy ordre zouden gestelt veeltyds wel wat meer genade , dan wel

hebben, zoo Radja Boni ons niet haa doen hartnekkigheid, verdiende

verzoeken, nog eens af te wagten, of by VIII. Dat by de doodstraffe, anderzins hier
dat ten derdemaal overtreden zou. toe staande, niet meer onderhavig, alzoo

XI. Dat de Gouverneur gevallig na ’t gra¬ er te veel tyds na de moord verloopen was,
ven van de Panimpang, ofte vyver, op en dat om die zelve redenen zyn omswer-
Mangepe, gaande zien, hem egter, schoon ven zoo streng niet kon geslraft worden.
met geen gevolg, en half onkenbaar toe- IX. Dat men agt op zyn hoog geslagt, en

getakelt , van agteren oploopende, al wil- vorstelyke bloedverwanten , geven moest
wel-
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V

X

Z

welker misdaaden wel zomtyds uit poli¬
tyke inzigten met een ghheel ander oog
als die van de minderen, beschouwt, en

daarom zomtyds zoo streng niet gestraft
wier den.

Dit, zeide zyn Ed., zyn myne aan
merkingen over deze zaak, zoo tegen

waar by deals voor den misdaadigen ,
medebondgenooten de hunne konder
voegen, zoo zy daar nog iets by te doen

hadden.
Hoewel men hier tegen nog dit zou

konnen zeggen :

Dat al die blaauwe bloemkens den aardI.

van de moord niet veranderen , nog de
zelve eenigzins verschoonen konnen.

II. Dat ’t lang wagten hem geen regt gaf,

om zyn eigen rigter te zyn.
III. Dat men zyn Rigters geen wetten kon

stellen, om een netelige zaak, als deze,
voor de vuist af te doen.

IV. Dat de beschuldigde zoo wel een prins
als by , en mede een vorst van ’t onaf-
hangent Sopings ryk vas, en dat het ver-

standige Regenten past in der minne en
buiten onlusten alle geschillen af te doen.
Dat de blyken klaar leggen, hoe Aroc

Poni , door visscheryen, en maaltyden,
het daar toe heeft zoeken te brengen.

VI. Dat men ook meende het reets verre ge-
noeg gebragt te hebben, vermits die prin-
cen , verzoend zynde , weer als broeder
riet malkanderen verkeerden.

VII. En dat Aroe Baloessoe zelf geen an¬

dere gedagten gehad had , dan dat alle.
nu gedaan was, terwyl de misdaadige op
een schelmagtige wyze op zyn luimen gele-
gen had , om by de eerste gelegenheid hem
uit de wereld te helpen.

VIII. Dat zyn groote geboorte hem hier in
niet verschoonen kon, ten ware men zulken
boven de wetten stellen wilde , in welk
geval dan niemant van hen, of voor hun
nen toeleg, zeker of veilig zyn zoude

IX. Dat men wel moet ove wegen, dat de
ter nedergeaagen niet alleen zoo wel een
prins, als by, maar ook een onderdaan
van hem, of zyn vorst is, en dat dier-
halven zyn bloed om wreak tot God roept
op dat ook andere konings- kinderen va
zulke bedryven mogen afgeschrikt worden

Dat de redenen van verschooning wegens
zyn omswerven, tegen een dubbel verbod

aan, maar blaauwe doekjens zyn, alzoc
dat niet uit mismoedighetd, maar mei
opzet en zeer stout door kem gedaan is,

en word dit in hem ongestraft gedult
wat zal men dan in ’t vervolg van alle
anderen niet te wagten hebben.

XI. Ook is zyne schuldbekentenis geen uit¬
verking van berouw; maar van vreeze,
om dat hy nu in de klem is, en daar door
te eer hoopt los te raaken.
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Na dat nu dit alles omstandig door zyn 1701.
Ed. in 't Maleits voorgestelt, en daar en
boven (terwyl men een kopje thee dronk)
in ’t Macassaars vertolkt , en nog eens

herhaalt was, zeide zyn Ed. tegen Aroe
Mampoe, Aroe Teko 's broeder : Vader
Aroe Mampoe, gy heht daar alles voor en
tegen uw broeder gehoort, nu vraag ik u
weder , of gy ook iet tot zyn verschooning
weet in te brengen. Hy gaf hier op tot

Aroeantwoord : Myn broeder heeft my noit in
Mam-t een of ’t ander willen kennen, en daarom
nie ge¬

weet ik van zyn zaaken niet, ende wil m
voelen

daar over,'er ook niet mede bemoejen, alzoo ik zonne
klaar zie, dat hy zich onvergeeslyk schuldig

heeft gemaakt, zelf met zyn omswerven,
over ’t welke , zoo ik regter was , ik hom
zoo swaar, als over t allerverfoejelykst be-
dryf , straffen en do-men zou.

Daar op sprak de Gouverneur de ver-
dere Leden aan, en vraagde, wat er nu
verder in deze zaak, volgens hunne ge
woonte, en na hun oordeel, diende ge-

daan te worden; waar op men meinde
dat het nu tyd was, om Aroe Teko voor
Gecommitteerden te hooren, en hem te
vraagen, of hy buiten zyn schriften nog
iet te zeggen had.

Daar op wierden de Messis Hackaart
Aroe Te-

van der Myll, en den Geheimschryver ko voor
eccrti¬Cuyk van Mierop, uit de Leden van der
mitteer-Polityken Raad, en, uit de verdere Bond
den ge-genooten, de koningen van Tello en Loe
tOOrt.

boe, nevens de twee ryksbestierders van

Boni en Gou, te weten , Aroe Tanette
Matoewa, en rain Bontosongo als Ge¬
committeerden aangestelt, om hem, ten
overstaan van den Heer Gouverneur, die

in een zydekamer blyven zou, te hoo¬
ren

Deze vraagde hem, of alles, in zyne
schriften vervat, waar was , dan of hy
nog iets tot zyne verschooning te zeggen
had. Hy zeide kortelyk, ja; en dat hy
er niets meer by te voegen had.

Dan is , zeiden zy, onze commissie
uit, dan dat 'er nog te vraagen valt, of
Aroe Poni hem niet, tot tweemaal toe,
op groote ongenade, uit zyn, en des
Gouverneurs naam, aangezegt had, van

in de Negry Vlaardingen alom niet rond
te ryden; waar op hy, wat verlegen, ja
zeide

Men vraagde hem, of by dit voor een
geringe zaak hielt, dan of hy wel wist,
dat zulken daad, na ’s lands wetten, de
uitterste straf verdiende. Hy bekende,
dat het een hoofdmisdaad was, en dat hy

daarom den Landvoogt om zyne genade
verzogt had, gelyk hy die nog van zyn
Ed. , en den Raad verzogt , dewyl hy
dit gedaan had, door de schenkagie, die
hy dit jaar van Batavia gekregen had,
van vreugde vervoert zynde, waar door

hy zich vergeten had.
Daar

Ventogier

om gena
de.
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Daar op groetten zy hem en traden daar toe bragt , dat Aroe Poni (gelyk 1701.1701.
ook behoorde) voorgaan, en zyn gevoe-met den Heer Gouverneur weder binnen,
len in een zydekamer op een vel papierterwyl hy na zyn gyzelkamer gebragt
ten overstaan van zyn Ed. en eenige Le-wiert.

den uit den Polityken Raad opstellenNa ’t gedaan berigt dezer Gecommit

zoude, om dus te beletten, dat de byzon-teerden aan de Vergadering wegens Aroe
dere stemmen en advyzen van dezen enTeko's antwoord op hunne vraagen, stelde
genen niet openbaar mogten wordenzyn Ed. voor, of 'er volgens des landt

Na dat dit in ’t bywezen van de Heerwetten, nog verder iet in deze zaak, al-
Gouverneur, en de Messrs Hackaart, vanvoorens over hem te vonnissen, vereischt
der Myl, en Mierop in 't Boegis door zynwierd ; zy zeiden, neen, alzoo 'er de
Hoogheid opgestelt, en vertaalt wasdoodslag klaar legt , en de omswerving
zoo volgde hem de koning van Goa daarklaar door hem beleden, waar by de zaal
in, na dat Aroe Poni buiten getreden was,dan nu ook in staat van wyzen is.
hoedanig naderhand alle de andere Bond-Daar op herhaalde de Heer Beernink

Waar or
genooten volgden , en hunne stemmen(om hier in de last haarer Edelheden we

zyn Ed.
gaven, hoewel de meesse het door hunnede Leden na te komen) wederom, dat een regter

nogmaals schryvers maar deden aanteekenen ; doch De Bondniet op zyn bloote bevatring van een zaak
genootenhunne ’t was zeer opmerkelyk, dat na de stem-of met zich uit een verkeerde vreeze en
vllenvrye sten

ming en onderteekening der vier eersteontzag aan ’t gevoelen van andere Ledenverindag vonnis

en overAroeBondgenooten de overige opstonden,te verslaaven, een vonnis wyzen ; maartigde.
len eenpaarig verklaarden met Aroe Poni Tekovoor al overdenken moest , dat hy een
en den Gouverneur, van een gevoelen tevrye en onafhangende stem had , en dat
zyn, en dat zy zichverder aan alles, datde stem van het allerminste en laatste lid
zy 'er byzetten wilden , zouden gedra-dezer Vergadering zoo veel gelden zou
gen; waar op zyn Ed. hen weer toondeen moest, als die van ’t eerste en voor

naamste lid , weshalven zyn Ed. hen als dat zy nog met hem, nog met Aroe Poni
te doen hadden, maar dat yder van henvoor Gods aangezigt verzogt, doch niet
voor zich zelven , na zyn gemoed , enuit haat of gunst, en niet uit aanzien of
volgens ’s lands wetten , stemmen , envreeze van dezen of genen, maar alleen na
dat voor God verantwoorden moest,hunne gewisse, en na ’s lands wetten, in
zonder dat het aan hen stont, om eenigedezen te vonnissen, zonder daar in het
Hoogheid van menschen aan, of dezelvezy de E. Maatschappy, het zy eenige
cenigzins na de oogen te zien.tekoningen, hooger in rang dan zy ,

Hier op dan, na dat zy Aroe Poni (dicontzien, verzoekende eindelyk nog te
dit niet gaarne hoorde) nog eens aange-mogen weten, of yemant daar iets teger

had, en, zoo neen, dat dan Arce Poni zien hadden, traden zy toe, en quamen
’t verzoek van zyn Ed. na-zyn gevoelen maar schriftelyk geliefde te

Daar op nu zeide de Heer Eccrninkgeven , om dan alzoo van de andere Le-
den gevolgt te worden. dat hy hun aller gevoelen gezien had , en

zich daar mede byvoegde, schoon by ge-Na dat nu de Tolken eenigen tyd rond
geloopen hadden, en zich een tusschen dagt hadde, dat men de misdaaden hooger
mompeling der Grooten over de zaak genouden en swaarder, gestraft zoude

opgedaan had , zeide Aroe Poni uit aller hebben, waar na de Vergadering, na zeer
naam : Wy hebben den Heer Gouver- deftig met een collation onthaalt te zyn,

scheideneur zeer wel begrepen , hebben daar
niets tegen in te brengen, alzoo 'er zeer Het vonnis, tegen hem geveld, quam Dat 17

ge-regtzinnig, en na eisch dezer zaak, ge by meerderheid van stemmen daar op uit, zou
sproken is, waar voor wy zyn Ed. be¬ dat hy zoo zou gerampast worden , dat tampaft

men geen reden zou hebben, om meer wbtdendanken; doch wy vraagen voor af, of
’er, als wy ons gevoelen geuit, en on- voor hem te vreezen. Men meinde hem

derteekent hebben, na de wetten zal reg daar en boven in 't eerst ook na de Kaap
gedaan worden, en of het den Gouver- der Goede Hoope te zenden, doch men

neur ernst is , dat wy ons, zonder aan- heeft naderhand beter gevonden, hem na
zien van yemant , daar stipt aan zuller Ceylon te voeren

houden, om na de meerderheid van stem- Van dit geveld vonnis over de moorc
men te vonnissen, en dat vonnis na ’t ge en verdere misdaaden van Aroe Teko, gaf
wysde uit te voeren. zyn Ed. ten eerste het vereischt berigt

Hier op wiert, na een beraading van aan haar Edelheden verblyd zynde dat
zyn Ed. met den Polityken Raad, door zyn hy ’t rcets dus verre gebragt had.
Ed. ja gezegt, waar op toen de koning Den 15den November was 'er in de De ko-
van Boni opstont, en zeide vaardig te groote thuin der E. Maatschappy een ning van

Tanett-
zyn; doch verzogt, dat de minderen eerst vergadering der Bondgenooten, om een over een
mogten stemmen , waar over lange ge misslag van Crain Aganonja, koningvan mislag

Tanetta (alzoo by den Heer Gouverneur gestraft.schillen vielen , tot dat men ’t eindelyk
vuil
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of zyn Ed. met het byzonder gesprek in
der stilte onlangs met hem iet onbehoor-
lyks in den zin zou gehad hebben, waar
op een groote opschudding gevolgt was
te vonnissen , en hem te waarschouwen
van zich in ’t toekomende voor zulke

streeken te wagten.
Hy wiert daar en boven in een boete

van elf thail goud gedoemt, die den 16den
dito, in ’t bywezen van allen, uitgeno-
men van Aganonja, door Radja Boni vol-

daan, en aan den Gouverneur overgegeven
wiert ; doch die koning had Aganonj-
verboden , om daar, zoo hy zich niet
dubbelschuldig maaken wilde, te verschy-
nen, gelyk hy naderhand ook klaar bly-
ken dede.

Voor de overgave van die boete be

dankte zyn Ed. den koning van Boni, en

ook alle de Bondgenooten , wegens de
agting in dezen voor hem, en zyn goeden
naam, betoont, betuigde voldaan te zyn,
dat dit by den Raad zoo uitgewezen, en
dat die boete voor een oogenblik in zyn
hand geweest was, en gaf die nu weder
aan Aroe Poni, om die ten dienste van
deze en gene behoeftigen, na hun aller

welgevallen te verdeelen ; voor welke
heusheid zyn Hoogheid, en alle de andere
Bondgenooten, zyn Ed. bedankten, en
dat geld wel weder aannamen, doch onder

verzekering, dat zy dit nietanders, dan na
zyn Ed. goedvinden, zouden aanleggen.

Daar op vraagde de Gouverneur aan
Aroc Poni na Aganonja, veinzende hem
nog niet gemist te he ben , doch Aroe
Poni zeide, dat hy hem dit, om zich niet

weder schuldig te maaken , verboden
had ; maar de Gouverneur toonde hem

het tegendeel , alzoo zyne verschyning
daar gedient zou hebben, niet om hem
daar in onderdaanigheid te doen komen,
of om hem zynen misslag opentlyk te
verwyten ; maar alleen om te toonen,
dat hy met voldoening van ’t gewysde de
misdaad ook vergeten was, en dat de
Gouverneur, om dit te bewaarheden,
hem zyn voorige rang en plaats onder de

Bondgenooten zoude aanwyzen.

Op deze woorden stont Aroe Poni op,
bedankte den Gouverneur met een be
wys, als of hy hem (vervoert over die

beleeftheid) de hand kussen wilde , dat
zyn Ed , zoo veel mogelyk was, belet-
te, en daar op dede Aroe Poni den koning
van Tanette roepen , die een half uur
daar na quam , willende , volgens ge-
bruik , op een onderdaanige wyze zyn
handen op zyn hoofd leggen ; doch de
Gouverneur belette hem dit met een
wenk en belastte hem op zyne open-
staande plaats en stoel te gaan zitten, al-

waar de Gouverneur , geen tien tellent
er na, hem een snuisje (een ongemeene

III. DeEL,
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gunst in zulken gelegenheid) toezond, 1701.
en met genegenheid (ten bewyze , dat
hy aan ’t voorige, en aan zynen misslag,
niet meer dagi) dat aanbood, voor welke
ongemeene en onverwagte heusheid alle
de Bondgenooten zyn Ed. nogmaals be¬
dankten.

Na dat nu alles vergeven en vergeten
Naderwas, hefte zyn Ed. een ander gesprek op, vemoek

en verzogt de Bondgenooten, grooten en van zyn
kleinen , dat zy doch wel geliefden te Ed.
overwegen, dat het voor ons onmogelyk
was, om ’t xvIII. en xIx. Art. van ’t Bo-
naysch Contract in zyn kragt te houden,
zoo zy de een van den anderen , en de
minder van den meerderen, slaafagtig wil-
den afhangen , en dat hy derhalven ook

hoopte, dat de Hoven van Boni en Goa

zich geenzins eenige oppermagt over
hunne broederen, de andere Bondgenoo-
ten, zouden laaten aanleunen; maar dat

zy voortaan alle zulke Bondgenooten, die
zich aan hunne Hoven wilden komen

vertoonen , om van hen af te hangen,
beleeft zouden afwyzen.

Hier by was wel de last van haar Edel-
heden opgevolgt; doch dit was voor die

twee koningen veel smertelyker, dan of

hen een snede in ’t aangezigt gegeven
wierd , alzoo men hen daar by in hun

aanzien en gezag niet alleen veragtelyk
kortwiekte ; maar nog daar en boven
wülde , dat zy dat zelf goedkeuren en
verder uitvoeren zouden.

Terwyl zyn Ed. dit nog zeide, kikte
niemant, en Aroe Poni keek zeer stemmig
voor zich neder, veinzende dit niet eens
verstaan te hebben, hoewel de verscheide

postuuren, waar in hy zich draaide, het
tegendeel, en dat hem zulk een vertoog
zeer mishaagde, niet dan al te veel
toonden.

Eindelyk voegde de Gouverneur hier
nog by, dat dit zyn zeggen geenzins tot
kleinagting van Aroe Pont of Radja Goa,
maar alleen diende, om aan alle de andere
Bondgenooten te toonen, wie zy waren,
ofte waar voor zy by ons te boek ston-
den, en in wat agting wy hen, volgens
’t Bonaysch Contract, hielden, en verder
wilden houden , alzoo wy daar by niet

anders, dan die gewenschte eendragt on-
der hun allen (gelyk zyn Ed. nog hatst
met het verzoenen van die twee eerste

koningen, met zoo veel hartelykheid en
opregtheid betoont had) beoogden.

Zoo ras hadden de koningen van Boni
en Goa dit niet gehoort, of zy sprongen
van vreugde van hunne stoelen op , en
bedankten den Gouverneur voor den

dienst, daar by aan hun beiden bewezen
hoedanig ook alle de andere Bondgenoo¬
ten zyn Ed. bedankten) waar na deze
vergadering, na dat zy daar een fraai
collation op gehad hadden, scheidde.

DenCc
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Den 31sen December 1701. verhaalde zouden moeten doen, en door die van 1701.
1701. Sumbawa buiten ’s lands onderhoudende oude koning van Sumbawa, hoe ’t by-

worden. Dat zy ool hunnen koning ydergekomen was, dat hy (Datoe Locka) nog't Huwe
reis, op ’t wenken van Radja Boni, zou-jong zynde, zyn ryk aan zyn zoon,Amas,lyk van

Datoe sen moeten missen; en dat deze by zynovergegeven had , te weten , om dat
Locka ’s schoonvader noit met ledige handen zou’t Bonize hof, en Dain Tabalille voor al,
zoon mei

konnen komen, waar door hun ryk on-zeer verlangden te zien , dat deze zynde princes
herstelbaar zou gedrukt en uitgeput wor-van Boni zoon met Aroe Poni 's dochter, Toodja

raakt af den. Dat zy wel wisten , hoe veel zyzynde de oudste dochters dochter van
aan de Edt Compagnie wegens hunne be¬Radja Loeboe, volgens 't beslotene met
komene vryheid verpligt waren.Radja Palacka, trouwde.

wisten,welDat zy Ryksraaden ookDeze Datoe Locka was getrouwt met
met ’t huishoe nadeelig alle huwelyken,een halve ouder zuster van Radja Tello

voor ’t rykvan Tello of Goa aangegaan.welke princes Janisanga genaamt was
en dat menvan Sumbawa geweest waren.Dit deed Radja Palacka , om de kleine

zich dierhalven aan ’t voorige spiegelenenvorsten van hem te doen afhangen ,
om zoo veelmoest, behalven dat 'erendie tot zyn melkkoejen te maaken ,
wel een op-menschen by een te krygen,om deze vorstin Tanisanga (dat een ko¬

stant op volgen kon, en dat deze, om vryningin, zoo zuiver en ryk van geslagt
nemen.dan de vlugt zoudente zyn ,dat zy niet behoeft geraffineert te wor-

Ook dat men alle Macassaaren, en Boe¬den , beteekent) aan ’t ryk van Bon

gi’s, op Sumbawa komende, als princenswaare geschenken tedoen geven.
en heeren van den lande , zou moetenNu had hy Datoe Locka in’t jaar 1695
onthaalen , behalven dat zy alles maar.aan den ziek leggenden Radja Palacka

wegrooven zouden,belooft, dat, zoo zyn vrouw een zoon. dat zy konden ,
zonder dat men over hen zou durvenen Lapatau zyn neefs vrouw een dochter
klagen.kreeg , dan die twee aan een zouden

Daar op besloten de Ryksraaden voortrouwen, en dat hy dan ook, onder zyn
eerst hunne jaarlykze homagie in te hou-hooger gezag, dit ryk aan zynen zoon
den, om te zien, waar dat heenen wil-opdragen zou, al ’t welk hy aan Radja
de ; waar op den oorlog en de overko-Palackauit ontzag toegezegt, gelyk ook
ming van de Crains Jerenica en PomelicanLapatau zyn toekomende dochter aan
gevolgt was, die hen schrikkelyk berooftzyn (Datoe Locka ’s) toekomende zoon
hadden, dat men zien kan in Lieutenantbelooft had.

Riddels attestatie, onder de geheime pa-Hier op was zyn vrouw van een zoon,
pieren van Aroe Teko te vinden zyndeen Lapatau ’; vrouw van een dochter,

Derhalven nu verzogt hy hier in desToodja genaamt, bevallen, en dus was
Gouverneurs raad , om dit huwelyk tedit huwelyk gemaakt, en schikten daar
ontgaan, te meer, alzoo Dain Tahalilleop dit zoontje, als hunnen toekomender
dit huwelyk zoo sterk voortzette, en hemkoning al voorgestelt, na Boni, om de
er gestadig toe aanmaandebruid daar mede eer aan te doen, en dat

De Gouverneur zei best te zyn, zichverblyf duurde , tot dat Radja Palacka
te verontschuldigen op de onm gt derquam te sterven

Daar na had Datoe Locka met zyn Ryks- Sumbawers, om hunnen koning aan zulle

een aanzienelyke princes uit te huwely-raaden over de swaarigheden , die hy in
ken, en die na haar fatsoen te onderhou-dit huwelyk zag, gesproken, dat zy ten
den; te meer vermits 'er door de oudeallerminsten voor een handbloem of ge-
vrouw, Dain Tahalille, al verscheide pre-schenk aan de bruid zouden moeten ge-

ven 70 of 8o slaaven, behalven de goude tendenten om deze Toodja afgeslagen zyn,
armringen, en andere vereischte koste- en dat Radja Tello's zoon daar om ook
lykheden, na maate van dien , die men haast verzoeken zou.

niet voorby kon. Dat hy ook op den - Om van alle de geheimen in ’t hof van
of 8 dag, wanneer de nieuwgetrouwden Goa, en van alle hunnen toeleg, geduu
zich reimigen, na ’s lands wetten, weer rig nette kennis te hebben, bediende zicl
op nieuw, fatsoens halven, wel 40 slaa- de Heer Beernink al vroeg van de vriend-
ven zou moeten geven; ten derden, dat chap, die hy zeer bedektelyk met Dain

Mangali, broeder dezes konings van Goaer onder ’t gevolg van den bruidegom
terwyl hy ging, om die plegtlykheid te hielt

De koning had dezen zynen broedervolbrengen, nietmin dan 4 of coo mannen
als zynen vervanger voorby gegaan , enzouden moeten zyn, om hem te gelei-
den prins Sampuwali , zyn dochters enden, en dan nog wel half zoo veel, om
Aroe Poni oudste zoon (alzoo hy ’er nogdie koningin, uit naam van ’t Sumbawa ’s

een, Padang genaamt, heeft, diens naamryk, te gaan opwagten, en dat die alle
een prins , die tot beide de ryken evenaan ’t Bonize hof, terwyl men zyn eigen
na geregtigt is, in 't Macassaars betekentvolk spaarde, swaare diensten zonder soon

tot

Dain

Mangali,

zyn Eds

Spion aan

’t hof van

Goa.
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Deszelfs

hoeda

nigheden

en agting.

AZ

tot zynen navolger opentlyk verklaart.
Hier over was Dain Mangali zeer mis¬

noegt en een man van veel meer ver-
stand, dan den koning Fachareddien Abdu-

Djaliel, zynen broeder, zynde, liet der-

halven niet na den zelven stil en onder

de hand alle afbreuk te doen, zonder aan

de koning eens te laaten blyken, dat hy
dit voorby gaan hem eenigzins quaalyk
nam, waarom de koning, die hem egter
zeer beminde, en om zyn verstand hoog
agtte, niet naliet hem alle de geheimen
mede re vertrouwen.

Dewyl nu de Heer Beernink ’t heime-
yk misnoegen van dien prins wist, en
egter zyn groot aanzien by den koning
kende ; gebruikte hy , om te eer ag-
ter alle geheimen stil te geraaken , deze
list, van hem in der stilte aan te houden;
en hoope te geven, dat, schoon hy door
zyn broeder voorby gegaan was, by ver-
andering van zaaken , dit wel eens een
anderen keer ten zynen voordeele nemen
kon.

Niemant kon quaade gedagten op hem
hebben alzoo de koning zelf, die ’er
meest aan gelegen was , hem alles ver
trouwde, behalven dat niemant van zyn
geheimen ommegang met de Heer Gou-
verneur wist, en, zoo 'er al yemant on-

der de Grooten iet af rook , was hy,

zoo om zyn hooge geboorte, en de ag-
ting by zyn broeder, als ook door zyn
aanzienelyk huwelyk met Crain Paesje,
zuster des konings van Tello, en om zyr
groot verstand, van yder een zoo gevreest
dat niemant een woord daar van reppen
dorst, alzoo dit de konings-kinderen
meer , dan eens, gebleken was, dat hy
door de ongemeene schranderheid van zyr
geest ( waar in hy boven alle Macassaaren
mtstak) zulken cierlyken draai aan een
zaak wist te geven, dat zy allen, die iets

tegen hem wilden inbrengen, daar voor
ten eersten opdraajen, en betuigen moe
sten , het zoo niet begrepen, maar nu
meer licht daar in gekregen te hebben.

En schoon die konings-kinderen (die
’t land daar nevens de koningen, mede
als Raaden helpen bestieren, dit dan zoc
zeiden , lieten zy ondertusschen niet na

hem by hun zelven te haaten , om dat
hoe veel quaad hy hen ook doen mogt,
zy noit in staat waren hem daar van te

overtuigen. Dus gaf ’t hem geen klein
aanzien, dat zyn kindskind, Mappatali.
regerende koning van Bima was

Hy was ondertusschen zeer geagt by
Crain Bontosongo , zyn broeders eersten

Besluit dienaar van Staat, die ook altyd tragte
der, Ma- hem in zyn plaats, als ryksbestierder (al-
cassaaren

zoo niemant daar toe zoo bequaam was
ontrent

’t maaken te doen volgen ; hoewel het te bezien
van lyks- zy, of dit zoo gelulcken zal, vermits 'er
bestier- by de Macassaaren een besluit legt , om
ders.
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geen andere ryksbestierders, dan uit het 17e2
geslagt van Crain Crongrong, die een ouder
broeder van Crain Bontosongo geweest is,
te kiezen.

Dit besluit is eigentlyk genomen, om
-raineenige dankbaarheid aan den vader van de-

Lecni¬
zen Crongrong, Tzjina genaamt, te bewy grong s
zen ; en dat wel voornamelyk, om davader

Isijnadeze Tsjina de eerste geweest is, die der
nvoerderMohhammedaanschen Godsdienst hier
van ’t

heeft helpen invoeren, en een der eerste Moh¬

Tempels gestigt, waar in hy de voetstap namme-

daanspen van zyn vader, Sulthan Mohbammed
geccove¬die nog onder hen als een Propheet en

Tolk Gods geëerd wiert) gevolgt heeft.
Ja de eerbied, die zy voor dezen Tsjina

hebben, gaat zelf zooverre, dat zy, een
Tsjinees aansprekende, ofte van hem iets
zeggende, hem geen Tsjina, maar San-
galle (dat ’t zelve in haar taal beteekent
noemen.

Doch om weder tot Crain Mangali te
keeren, deze had onlangs den Heer Beer-
nink gezegt, dat Radja Goa zynEd. eens
onder vier oogen vraagen wilde, waarom
men daar zoo tegen was, dat Lapatauw,
koning van Boni, de heerschappy, gelyk
de voorige koning van Boni, over de
Bondgenooten oeffende, ja dat de koning
van Goa zelf hem die eere wel geven
wülde, als men de Macassaaren maar een
klein voorregtje gaf, en hen ook niet te
veel aan ’t Bonisch hof verslaafde. Hoe-
wel ’t Radja Goa anders al niet veel ver-

schillen kon, alzoo ’t zeer waarschynelyk
was , dat beide zyne dochters zoonen
Sampuwali en Padang, met ’er tyd beide
de ryken van Goa en Boni als koningen
bestieren zullen. Ondertusschen lag 'er
den Gouverneur zeer veel aangelegen, om

te weten, dat Radja Goa een toeleg had,
om hem hier over aan te spreken.

Terwyl nu Aroe Teko, dus gevonnist
zynde, nog al gevangen zat, deden zich
twee zeer vreemde zaaken op.

Het eerste was , dat de dochters van Valsch
Aroe Teko over al uitstroiden, dat haargerugt,

dat mervader wel haast na Batavia vertrekken
Proemaar dat hy kort daar aan met veel meer
Teko bo¬

eere en luister te rug keeren zoude, omven Aroe

Poni ver-in een verhevener staat, dan oit te vooren
heffenen als hoofd boven alle de Bondgenoo-
wülde.ten gestelt te worden ; en dat zy der

halven na dien dag verlangden, om hem
na boord uitgelei te doen.

Dit had niet alleen Radja Loeboe (die
t den Heer Beernink den 184en Maart 1702
quam te kennen geven) gehoort; maar
wiert, als hy by Crain bontosongo in Goa,
volgens zyn Ed. last, daar na vernam,
hier in niet alleen versterkt, maar ook ver-
zekert, dat dit gerugt door gansch Goa

liep, zonder dat men daar eenige andere
redenen af geven kon, dan dat dit zoo
de gedagten van de gemeene man, en

datCC2
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Grooten, verzogt wiert, om ’t zelve daar 1702.dat die, zoo ’t hem toescheen, daar uit
na ain hem, onder goedkcuring haareropgemaakt waren, om dat zy in den briel
Edelheden, te verleenen, volgens de ge-haarer Edelheden, jongst aangebragt,
heime brieven van den 164en Augusti enen volgens gewoonte in de voorzaal des
sden October. Wil dan Aroe Poni hetkonings openbaar gelezen , zoo ’t een
niet doen, zoo moet men andere daar toeen ’t ander, van Aroe Teko daar in voor-

zoeken , om Aroe Teko en zyn vriendenkomende, aangehoort, en mogelyk daar

aan hen te veipligten ; ook zou’en haaruit iet van zyne aanstaande verheffing ge-
Edelheden dan een schip zenden, om Aroegist hadden.
Teko, nevens zyn vrouw, kinderen, enDit zelve gerugt quam ook Aroe Poni
3 of a dienaaren (zonder meer gevolgter ooren , die daar op den 124en April

af te haalen ; , doch zoo by meer volkby zyn Ed. gekomen was, en met de
mede wilde voeren , daar zou hy zelfstraanen in de oogen hier over klaagde.
vaartuigen toe moeten afhuuren ; en dendaar by voegende, dat Aroe Jeko niet al-
124en Februari schreven zy nader, dat zyleen boven zyn hoofd stont verheven, er
de Peperthuin ten dien einde zouden af-hy verschopt te worden; maar dat hy
zenden ; daar by voegende, dat zy metgeen zekerder bewys daar van aan zyn
groote verwo-dering gezien hadden, datEd. geven kon, dan dat Aroe Teko zelfs

Hunnede Heer Beernink zyn middagrust, 2dit tegen een van zyne ( Aroe Poni s
verwon-

’t bezigtigen der sterkten van Goa,krygsoversten, To- Mangewali, gezegt in dering
over de't Hof van dien koning genomen had :en hem verzekert had, dat hy in t korte
Heereen zaak van ’t uiterste gevaar (zoo ’t haarmet zyn vrouw en kinderen na Batavia
Beeminks

Edelheden toescheen ) weshalven zy lastgaan, doch als hoofd der Bondgenooten, verblyf in
mits dezen gaven, dat dit noi meer zou’t hof vanen naaste aan den Gouverneur, ten eer-
mogen geschieden, z00 de Macassaaren Goa¬sten weerkomen , en dat hy dan hem
noit te vertrouwen, en niet te goed zyn,To. Mangewali) ook helpen zoude; al
om alle onze zaaken op Ceicbes , door’t welke de koning zeide van To- Mange
zulk een geval, en de moorden daar opwali zelf verstaan te hebben. Hier door
konnende volgen , in de war te helpen,zei Radja Boni tegen zyn Ed. weten de
alleen maar om hun groot oogwit te be¬Bondgenooten niet hoe zy ’t hebben; ja
reiken , en dus weer volkomen meesterik zelfs wete niet wat ik 'er van denken
van hun land te worden , of, met eenzal. Zommige gelooven het, en hoewe
woord , om ’er ons weder vlak uit teik, my op UEd. woord verlaatende, er
bonsen.niets af geloove, zoo wenschte ik egter

De Heer van Thye was ook dus eens inwel, dat hy al weg was, alzoo hy, los

Goa geweest; doch zy verooden nu welkomende, in staat is, om dit gansch ei-
uitdrukkelyk , dat geen Gouverneur datland in rep en roeren te stellen.

Van veel meer opmerking was de voortaan meer zou hebben te doen, 21200

daar by te veel gewaagt wiert; de wyl optweede zaak, hier in bestaande, dat haar
Edelheden den 6den Januari 1702. aan de zulke gastmaalen, jagten , visscheryen,

enz. quantzuis ter ecre van een Gouver-Heer Beernink en den Raad schreven,
uit zyn geheimbrierie van den zosten Octo- neur aangeregt , de grootste en meeste
ber gezien te hebben, dat de Heer Beer- rerraaderyen gepleegt, en de onzen dus,

in ’t midden van de vreugd, van die ver-nink zich ontrent het by haar geordon-
neerde verzoek van pardon voor Aroe raaders altyd vermoord waren gelyk
Teko, door Aroe Poni, of wel eenige an- men met verscheide schrikkelyke voor-
dere Grooten, te doen verzoeken, zich beelden zou konnen bewyzen.
zeer verlegen vont, en geen doorkomen Even zoo wilden haar Edelheden, dat
er aan zag, om dat, behalven Radja Goa de Gouverneur dit ontrent den koning

niemant meer, dan Radja Poni, verlang- van Boni, zoo veel als ’t mogelyk was,
de , om dien belhamel aan een kant te myden zoude, om dat men in zulke zaa-
hebben. ken niet te voorzigtig kan zyn.

Des niet te min schreven haar Edelhe- Het gerugt liep ook, dat haar Edelhe-
En laftden toen weder , dat zy nog by die last den, by dit hun schiyven aan den konins
om deen de Grooten van Goa, belast haddenvolhardden, hier in bestaande, dat hy
len

zonder aanzien van Aroe Teko;s groote en om de wallen van Goa ( volgens den in van Goa
vermogende broeders, Arve Mampoe en houd van ’t Bonaysch contract te slegten te slegen,

enz.Aroe Cajoe, met de zaak , alzoo die nu en tot de grond toe te sloopen, als medt
in onze handen was, met alle gestreng- dat de koning van Goa aan de andere
heid voortgaan, en die volgens de wet- vorsten in Goa, of onder de Macassaaren

zich onthoudende, en alle hunne ondser-ten maar afdoen; doch dat hy ondertus-
hoorigen aan hunne regte meesters wed-r-schen onder de hand , en in ’t geheim

buiten weten der Bondgenooten bezorgen geven zou, dat Radja Lyeboe tegen den
Heer Gouverneur zeide al mede gehoortmoest, dat 'er pardon voor hem , door
te hebben.Aroe Poni , Dain Tahalile , of andere

Na



1702.

Stoute
taal der

konings-
kinderen.

Crain

Bonto
sonzo be¬

looft he

slegten

der, wal¬

len te be¬

zorgen.

Z

Na dat nu die koning by Crain Bon-
tosongo gewe-il was, om na deze en gene
zaaken wat nader, volgens last van den
Heer Gouverneur, te vernemen, quam
hy den zysten dito weer by zyn Ed. mef
erigt: dat alle de koningskinderen onver-
dragelyk stout tegen de Crain Bontosongo
gesproken hadden, en van den koning hun
part van de geschonkene landen van Po-
longbanking niet alleen dorsten eisschen,
maar ook met alle geweld 'er mede door
wilden , om weer tot hun oude heer-
schappy te komen. Dat Jontosongo edie
daar mede wel na verlangde, doch wel
zien kon, dat het nu nog geen tyd was
hen dit volslagen afgeraaden , en tot
hen gezegt had , dat de Macassaaren,
wilden zy zich nu niet ten uitersten
verdagt maaken, volgens ’t Bonays con-
tract (alzoo nu alle geschillen tusschen
de koningen van Goa en Boni ophielden
en ’er geen vestingen of sterkten meer
noodig scheenen) buiten alle tegenspraak
verpligt waren om hunne wallen te sleg-
ten, te meer, alzoo haar Edelheden ten
tyde van oorlog die ommanteling wel
gunstig toegestaan, doch daar by bepaalt
hadden , dat dit niet langer dan de ge-
schillen duuren, en, by verzoening der
vorsten, aanstonts ophouden moest

Eenigen tyd geleden had de koning
van Goa verlof van zyn Ed. verzogt, en
verkregen, om na Paloe te gaan, dat zyn
Ed. aan haar Edelheden had bekentge-

maakt, doch haar Edelheden gaven zyn
Ed. last wel na te vorschen, of dit reisje
jeen ander verborge quaade reden had,
gelyk men dit ook naderhand ontdekt

heeft.

Den zosten Maart sprak Crain Bontosongo
met zyn Ed. nader over dit slegten der
vallen , ingevolge van haar Edelhedens
rdre, en hy nam aan te zullen bezorgen,

dat de zelve zouden geslegt worden
Den 118en April quam ’er een andere

personagie voor den dag , om weer een
nieuwe figuur op Macassar te slaan. Het
was Crain Bontoewa, nagelaatene weduwe
van Crain isontokcke, die met zyn vader,
Crain Jercnika (een der voornaamste Ma-
cassaarre prinszen, en uit koninklyken
bloede gesproten) in ’t jaar 1691. door
de Baliers, mer 151 van de zynen, vol-
gens de last van den koning van Bali
ulli Karang Alam , op aanraading van
onze goede vrienden (alzoo by met Soe-
rapati, en onze vyanden, tegen ons aan-
spande) om hals gebragt was

Dit wecuwtje, een der bevalligste,
blankste, en ryksse Macassaarze princessen
zynde, had zich by Dain Tahalile won-
derlyk geagt, en by het hof van Boni
zoo bemint weten te maaken, dat 'er by
na van geen andere, dan van haar, ge-
rept wiert.
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Ook zogt men door allerlei middelen 1702.
aan dat hof, om haar aan Datoe Locka,
den ouden koning van Sumbawa, uit te

koppelen , tot welken zy groote gene-
genheid had, en dat al zeer verre geko¬
men was ; doch Radja Tello, die haar
bevoorers al bemint had, zogt nu dit half-

bakken huwelyk om verre te stooten,
en verklaarde viak uit aan Radja Goa, dat
hy haar begeerde te hebben , waar toe
dien koning, als hy volgens zyne magt,
en na ’s lands wetten , handelen wilde,
haar wel dwingen kon, maar men oor-
deelde het waarschynelykit, dat hy, om
Crain Jerenika ’s aanzienelyk geslagt, dit
liever op een andere wyze zou zoeken te
schikken.

Om egter aan den koning van Tello Crain
eenig genoegen te geven, ontboed hy Bontoe¬

wa vanCrain Bontoewa ten Hove, en stelde haar
verschei-

’t verzoek des konings van Tello, om metde vorsten
haar te trouwen , voor ; doch zy verklaardeten hu-

welykdaar op , dat zy den koning van Telle
verzogt.gansch niet zetten mogt, en dat zy, zoc

zy ten tweedemaal trouwen moest, noit
een ander, dan Datoe Locka, nemen zou-
de, waar by zy, hoe straf haar de ko-
ning van Goa ter gunste des konings van
Tello aansprak, onverzettelyk volhardde.

Terwyl men nu aan ’t Hof van Goa
Dain Ta¬sterk voor den koning van Tello in op
halile ':

zigt van dit huwelyk werkte , woelde woelen
Dain Tahalile niet weinig aan ’t Hof van hier in.
Boni voor Datoe Locka, niet alleen, om
dat zy hem zeer wel lyden mogt ; inaar
om dat zy hoopte en gaarne zag , dat
zyn zoon Amès met Toodja, Aroe Poni s
dochter , trouwen mogt , waar toe zy
ook meinde geen beter grond, dan dezen,
te konnen leggen

De Heer Beernink nu en dan ook over En zyn

het huwelyk van deze princes met een Fa- aavys
van deze vorsten, en wegens zyn oordeel hier over
er over, aangesproken zynde, was van

gevoelen, dat men haar liever aan Radja
Tello, dan aan Datoe Locka, behoord- te
geven , om daar door de overzydze ko-
ningen en Grooten te minder met 't Ma-
cassaarze Hof te vereenigen, behalven dat
ook zulke huwelyken voor die klcine ko-

ningen altyd nadeelig, en maar zorgelyke
middelen waren , om hen vart zoo een

gevaarlyk Hof (dat reets te veel aanhang
had) te do-n afhangen ; daar ’t nogtans
een onwr-kbaare reg-l van Staat is, dat
men de Macassaaren noit grooter, waar
wel kleiner, maaken moet. Ook be¬
hoorde zich Datoe Locka te schuimen,
van de weduwe van dien genen, die zoo
opentlyk en schelmagtig zyn land berooft
had, te trouwen.

Den 12den April vervolgde Radja Boni
ook, om nader met de Heer Bbeernink over

Aroe Tero s goederen, na ’s lands wetten
verbeurt verklaart, te spreken.

CC3 Zyn
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heid dezer moord te behandelen , en op 1702.Zyn Hoogheid meinde , dat men die
een en den zelven tyd in ’t geheim weer lastgoederen , die Aroe Teko in den oorlog
gaven, om zyn pardon , by die zelve,van Tambora bekomen had, aan de E.
daar aan zy zoo zeer om hem streng teMaatschappy, om haare gedaane on-
behandelen geschreven hadden, te be-kosten, toevoegen moest, en dat men
werken , dat gansch niet over een tezyne geerfde goederen dan wel aan zyne
brengen was , waar by men niet anderskinderen en maagen verdeelen kon; maar
cheen te beoogen , dan om zich doordat men ook die goederen, die hem van
zulke bevelen buiten alle swaarigheden,tyd tot tyd door ’t huis van Boni milde

zoo ’t eens quaalyk afloopen mogt telyk gegeven waren, aan Aroe Tanette
houden, en om alle de schuld daar af opMatoewa behoorde over te geven, op dat
den Gouverneur (alzoo hy zoo wel dede Bondgenooten, zoo Aroe Teko s goe-
last tot ’t eene, als tot het andere, had)deren voor eerst nog in sequestratie of
of op yemant anders te schuiven.verzekering bleven (dat de Heer Beernink

Op dit briefje had den koning vanvooreerst meinde best te zyn) niet den-
Loeboe aan Aroe Teko doen antwoorden,ken mogten, dat hy zekerlyk in ’t korte
dat hy dit niet vergeten, en er overweer in hooger staat (gelyk ’t gerugt
spreken zou; doch hy voegde nu tegenliep , en daar Aroe Poni zoo sterk mede
zyn Ed. aanstonts daar by, dat, zoo Aroevoor vreesde) hier komen zou, waar toe

Teko los geraakte, ’er dan buiten alle te-dat bewaaren van zyn goederen (dat an-
ders niet noodig was) grooten schyn ge- genspraak grooten oproer op volgen
leck te geven , om ’t welke dan volko- zoude.

men af te snyden, Aroe Poni best keurde Daar op nu nam de Heer Beernink (tot
die ten eersten te verdeelen, waar uit de opvolging van de last haarer Edelheden,

om pardon voor hem te bewerken) hetBondgenooten dan klaar zien zouden,
net eene waar , om met Radja Loeboedat men het met hem meende , daar zy
nader over zyne begenaadiging te sprekenanders altyd nog aan zouden twyffelen,

gelyk hy (die nog altyd vreesde , dat nem vraagende, of hy Aroe Poni niet
zou durven voorstellen, om pardon voormen iet tot zyn nadeel met Aroe Teko,
droe Teko te verzoeken ; waar op Radjeen met dit bewaaren van zyne goederen,
Loeboe antwoorde : Aroe Poni stelt vastvoorhad) vry meer, dan yemant , zoo

dat Aroe Teko na zyn kroon staat, en islang hy die verdeeling niet volgen zag,
ten uitersten bevreest , dat hy daar toedaar aan twyffelde.

Den 14den April quam Radja Loeboe zyn nog wel eens mogt verheven, en hy ver-
Ed. zeggen, dat Aroe Teko hem den 104en stooten worden, en dierhalven is daar van
dito een Bonier, To- Angko genaamt (een by hem niets te hoopen , alzoo by niets
Priester, dien hy had laaten verzoeken, zoo zeer wenschte, dan dat hy maar van
om een kapittel uit den Coraan voor hem kant was , weshalven Radja Loeboe best

in zyne gyzelkamer te doen lezen) met oordeelde, zoo om ’t gevaar, dat daar in
een brietie gezonden, en hem daar by stak, te ontwyken , als om Radja Boni
had doen zeggen , dat zeker man van alle vreeze te benemen, dat 'er met hem
aanzien hem (Aroe Teko) in ’t geheim maar ten eersten volgens het geveld von-
gezegt had , dat hy yemant opmaaker nis gehandelt wiert.
moest, om pardon voor hem te verzoe- Daar op zeide zyn Ed. ; wel, zoo Radja
ken, waar toe hy hem, Datoe Ri-Loeboe, Goa, Ama (dat is, moeder, ofeigentlyk
nu zeer ernstig gebeden had. een minnemoeder) Dain Tabalile, of Da-

Zyn Ed. stont hier over verzet , hoe toewa Ri-Soping, aan my eens pardon
Aroe Teko mogt te weten gekomen zyn, voor hem verzogten, wat dan : Deze,
dat haar Edelheden dit middel (met zoo zeide Radja Loeboe, mogen zyn naam niet
veel omzigtigheid by haar aangelegt) tot meer hooren noemen; want Dain Taba-
zyne behoudenis wilden gebruiken , dat lile heeft hy al over ettelyke jaaren schen-
niet wel anders, dan door een van onze dig gehoont, haar noit by haar regten
eerste Bedienden, konuitgelekt zyn; een maar altyd met een vuilen schimpnaam
zaak , die haar Edelheden zeer zoude noemende , en de koningin van Soping
mishaagen , alzoo die wel uitdrukkelyk wenscht hem wel aan de galg
belast hadden, om dat zoo geheim, als Daar op vraagde de Heer Beernink, of
t mogelyk was , te doen , op dat geen er dan geen ander middel was, om Aroe

der Bondgenooten hier kennis af krygen, Teko te behouden. Ja, zei Radja Loeboe,
en daar by zien mogten, hoe tegenstry- de E. Maatschappy heeft dat in haare
dige bevelen haar Edelheden op een en nand, en die kan hem, als zy maar wil.
den zelven tyd ontrent dit stuk gaven, op den throon zetten; maardan moet je
alzoo zy aan de koningen, en den Gou- Aroe Poni, my, en allen, die het wel
verneur, eerst schreven, om die zaak met met de E. Maatschappy meenen, eerst
alle gestrengheid, zonder aanzien der krissen, om dan te zien, hoe gy nader-

hand met hem vaaren zult. Weshalvenpersoonen, en na ’t gewigt van de vuil¬
hy
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hy de Heer Beernink nogmaals raade,
wilde hy zeker zyn, om Aroe Teko’s goe¬

totderen, volgens ’t vonnis dat 'er lag,
diegenoegen van alle de Bondgenooten,

zyndaar op zagen, en niet anders van
Ed. , volgens zyn gegeven woord ver-
wagteden, maar ten eersten te verdeelen.
Wil nu, zeide hy, Aroe Poni uit alle die
goederen , die de E. Maatschappy en
t Hof van Boni toekomen, aan de vrouw

en kinderen een brok ’er af uitkeeren, dat
kon hy uit mildaadigheid, en uit medoo-
gen over de onnoozele kinderen , doen,
volgens de gewoonte der koningen, die
zulles wel meer plagten in ’t werk te stel-
en , om te toonen, dat zy wel de schul-
digen volgens de wetten, maar geenzins
die genen, die daar tegen niet gezondigt
hebben, gewoon zyn te straffen.

Den 184e2 April maakte Radja Boni

den Gouverneur bekent , dat Aroe Teko
uit zyne gevankenis (een stoute en zeer
gevaarlyke daad) een brief aan ’t Engelsch
opperhoofd op Banjar geschreven, en
daar in gedreigt had, om, als hy maar
los quam (daar ziet men al, of Radja
Loeboe , en anderen , de waarheid van
zynen gevaarlyken aard voorspelt hadden,
aan allen, ’t zy hier, ’t zy op Batavia, te
doen zien, op wat wyze men met hem
dagt te handelen ; en zoo men hem dan
geen regt dede, en na zyn zin handelde.
zou hy ten eersten op Banjar met veel
volk komen , om de Engelschen te hel¬
pen.

Zyn Ed. hoorde dit met veel verwon-
dering aan, en stont verzet er over, hoe
hy zulken brief had weten te schryven,
en nog meer, hoe hy die, daar 'er zoo
naauw op hem gepast wiert , wist weg
te krygen. Hy bedankte dezen vorst
voordit berigt, en zei, dat hy haar Edel-

heden dit ten eersten (gelyk hy dede
bekent maaken zoude.

Wy zouden hier van deze zaaken der
Engelschen meer konnen zeggen , doch
wy zullen dat voor Borneo, daar 't beter
komen zal, over houden.

Den 2asten dito sprak zyn Ed. met Aroe
Magt de Poni weer over Aroe Teko s zaak, zoo als
Land-

hy van zyn Ed. verlof verzogt (ziet eensvoogts

over de wat magt hier een Gouverneur heeft,
koningen en hoe de magtigste koning zelf niet na
hier.

zyn eigen land buiten zyn verlof vertrek-
ken mag) om weder na Tsjinrana te
gaan, en sondeerde toen zyn Hoogheid
mede eens, hoedanig hy ’t opnemen zou,

zyn Ed. als men hem voorhielt, of hy wel pardon
sondeert voor Aroe Jeko zou willen verzoeken;
roe Po

waar op de koning van Boni antwoordde:ni, om
Ziet men my dan voor gek aan, dat ik eenpardon

voor adder in myn boezem zou willen voeden.
Aroe Neen doch niet , en ik zeg rond uit, laai
Tekc te
vernoe- dit yemant, die maar wil, doen; maar die
ken. dat begint, zal zekerlyk het quaalyk vaaren
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zoo van myn ryk als van ’t geheel eiland, 17e2.
zoeken; en zyn Hoogheid, over dit
voorstel ten uitersten ontroert , verzogt
dat men daar af niet meer spreken mogt,
en nam, na ’t genieten van een collation,
zyn afscheid, vertrekkende met ettelyke
praauwen om de Zuid.

Den zopsten dito sprak zyn Ed. met Crain gadi,
Bontosongo weder over ’t slegten van de

Goa nam
wallen van Goa, de welke bescheidaan de

wallen tebragt, dat de koning van Goa, weten-
slegten.de, op wat grond hem die ommantelins

van de E. Maatschappy toegestaan was
te weten, om zyn buffels, vee, enz.
die by den oorlog tusschen de Boniers en
zyn Hoogheid veel gevaar liepen, daar in
te besluiten, dat nu, by hunne verzoe-
ning niet meer van nooden was) bereid
was, om die af te breken en te slegten,
te meer, alzoo by hier tegen niets inbren-
gen kon, en zeer wel wist, dat het de
ligt der E. Maatschappy was, te bezor-
gen , dat de een Bondgenoot over den
anderen niet heerschen mogt; dierhalven

was die bereidwilligheid van Radja Goa
den Heer Gouverneur zeer aangenaam ;
loch zyn Ed. wenschte ook wel te we-

ten , wanneer zyn Hoogheid een begin
daar mede maaken zou ; vraagende ver-
der , of het in de aanstaande maand niet

zou konnen geschieden , alzoo de padi
nu geplant en alles uit de weg was.
Crain Bontosongo zei neen , vermits de

padi dan haar halmen schieten, en ’t volk

dan te veel te doen hebben zou, en dat
het beter was die dan eerst te laaten in-
oegsten, waar voor hy 3 maanden stelde,
om het dan gelykerhand af te doen; hoe¬
wel hy verzogt, dat 'er dan egter weder

een ompaggering voor ’t vee wezen
mogt, waar over zyn Ed. naderhand ke-

loofde te spreken , als men nu de vaste
tyd van ’t slegten der wallen maar wist,
om dat aan haar Edelheden te konnen
bekent maaken ; , waar op de gryze
Crain Bontosongo tegen zyn Ed. zeide:
Myn vader, maak, op myn woord, vry
vasten staat dat het slegten dan zekerlyk zyn
voortgang hebben, en dat ik daar voor zorg
dragen zal ; waar mede de Gouverneur
zeer wel te vrede was.

Ondertusschen was zyn Ed. ook geble-
ken , dat de Macassaaren eenige zaaken
aan haar Edelheden verzogten, waar van
zy zyn Ed. geen woord gezegt, en veel
min eenig verzoek gedaan hadden.

Hier over was de Heer Beernink (die
door haar Edelheden van alles berigt ge-
kregen had) zeer moejelyk, en dede
Crain Bontosongo begrypen, hoe quaalyk
de Macassaaren deden, met iets van haar
Edelheden, buiten zyne kennis, te ver-
zoeken, behalven dat, dit laatst verzogte
een zaak zynde, die hen de Gouverneur

toestaan kon, zulk een verzoek aan haar
Edel¬
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Edelheden niet anders , dan met verag
ting van zyn Ed., geschieden kon, nader
toonende, dat zy daar in noit hun oog-
wit bereiken , vermits haar Edelheden
niets aan hen , zonder vooraf des Gou-

verneurs oordeel te weten, toestaan zou-
den, welken gehoonden Gouverneur zy
dan wel staat maaken konden , dat aan
haar Edelheden geenzins tot hun voor-
deel schryven zoude: Gy hebt gelyk, Bapa
(of vader) zeide Crain Bontosongo, en ge-
lyk ik dat alles zeer wel weet, alzoo heb ik
het ben klaar genoeg gezegt, en gewaar-
schouwt; doch men had na hem niet wil¬
len luisteren, enhier in zyn eigen hoofd

gevolgt , waarom hy ook verzogt, dat
zyn Ed. dit hem niet toerekenen wilde , de-
wyl by zelfs blyde was, dat zy nu hun hoofd
zoo leelyk gestooten hadden, en dat dit geva-
hun nu tot hun schade leerde, dat haar Edel-
heden een Gouverneur over zulke beuzelingen
(gelyk zy nogtans meinden beter te weten
noit zoo naauw bepaalden.

Den 2den Mey liet de Gouverneur Radja
Goa weten, dat Aroe Teko, Radja Loeboe
by een briefje had laaten vraagen , om
pardon voor hem te verzoeken , en liet
zyn Ed. nu zyn Hoogheid door Marcus

Sandbeek sondeeren , hoe hem dit voor-

quam, en vraagde aan zyn Hoogheid
verder, of ’er geen middel wezen zou, om
door voornaame persoonen pardon voor
hem by haar Edelheden te doen verzoe¬
ken.

Daar op had de koning tusschen beider
aan hem gevraagt, of Aroe Teko niet haast
( zoo by gehoort had) met een schip na
Batavia vertrekken zou. Sandbeek zei,

dat hy dit niet wist, en het niet geloofde,
alzoo hy hoorde, als of dit wel een an-
deren keer zou konnen nemen, zoo Radja

Goa, of eenig ander groot Prins (volgens
zyn verzoek, aan Radja Loeboe gedaan
pardon voor hem beliefde te verzoeken.

Hier op gaf de koning van Goa tot
antwoord : lk geloove niet, dat Radja
Loeboe , of eenig ander koning , dit doen

zal , en nog minder zal ik my hier toe in

laaten, alzoo ik, en alle anderen met my,
zeer wel weten, hoe ondienstig deze man ot
dit eiland Celebes is. Zou ik, die zelf over
hem gevonnist heb, pardon voor hem ver-

zoeken 3 Neen doch niet ; dit agt ik hee¬
onnoodig, zinder nog eens aan te roeren, in
wat voor een oproer geheel Celebes bier door
geraken zou , indien deze stoute gast maar
eens los quam. Moet niet de E. Maat-
schappyhaare agting, die hy met al zyn siou
rondswerven als met voeten getrecen heeft,
en die van alle de Bondgeaooten, die hy
daar mede niet weinig gehoont heeft, bewa-
ren 3 en wat zal het doch in ’t toekomende

helpen , ergens over te vonnissen, als men
’t vonnis niet komt uit te vveren. Wat

moet men daar uit anders leeren , dan in
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’t toekomende geen vonnis ergens over meer 1702.
te vellen, gelyk ik ook niet meine te doen,
alzoo ik zie, dat onze stemmen en vonnissen
doch niet gelden ; maar zoo ’t vonnis uitge¬
voert word, zal ik 'er de E. Maatschappy
wegens ’t gemeene best voor danken; al
’t welke Radja Goa met een zeer luide en
verheven stem (om te toonen , dat het
hem ernst was) gezegt had.

Sandbeek zeide hier op, de Gouverneur
zegt niet, dat u Hoogheid pardon voor hem
verzoeken zal; maar by vraagt alleen, hoe
u dat verzoek van Aroe Teko aan den ko-

ning van Loeboe voorkomt. Uit het gene ik
daar reets gezegt hebbe, zei Radja Goa,
zal de Heer Gouverneur wel haast konnen
zien , hoe my dat voorkomt, en wat ik daar

af denk , en ’t was goed geweest, dat men
ten eerslen maar den weg van Dain Mabani
ingeslagen had, en de Heer Gouverneur heeft
in ’t eerst zelfs tegen my eens gezegt, dat,
zoo die moord in zyn tyd voorgevallen was,
by in 24 uuren tyds na Dain Mabani ’s

dood Aroe Tcko s proces voldongen zou heb¬
hen , te meer , om dat de moordenaar nog

zoo stout geweest was , van de moord aan de
Heer van Thye bekent te du ven moaken.

Onder de nieuwe tydingen, die de Heer
Sjeich

Gouverneur door Dain Mangali verno- ofefs

men had , verdiende het zyne opmer toon ver-

king, dat de zoon van den berugten (en schynt op
Bima.na de Kaap der Goede Hope gebannen

Hoogenpriester, Sjeich Josef den 134en
Juni dezes jaars met een vaartuig op Bima
gekomen was, om hem de eere, die men
aan den zoon van zoo grooten Heilig

schuldig was te bewyzen. Deze eere
zei Dain Mangali in een voetlus te be-

taan, die zy allen aan hem dus moesten
bewyzen , en dat de grootste koningen

opMacassar, zoo by daar verscheen, zich
niet zouden konnen onttrekken. Deze was

pas 20 jaaren oud , en de zoon van een
Macassaarze moeder, in ’t dorp Paralowe,
even Benoorden Tello, gebooren; doch
ware hy een Anac Samata-mata (dat is

een , die van vader en moeders wegen van
Macassaars bloed was) geweest, hy zou
nog vry meer agting by de Macassaaren,
dan nu, alzoo hy maar een half-slag was,

gehad hebben. Hy was egter hoog ge-
noeg van geboorte , alzoo hy de zoon
was van de zuster des konings van Ban-
tam , die in ’t jaar 1702. regeerde, met
welke zyn vader wettig getrouwt geweest
is. Hy had ook den naam van in den

(datMohbammedaanschen Godedienst

hem veel aanzien by alle Grooten gaf) zeer
ervaaren te zyn, zoo dat yder, die zyn
naam maar hoorde noemen, zich volgens

de Prophetische wetten, ten opzigt van
zynen zoo zeer aangebeden vader , ver-
pligt agtte een byna Goddelyke eerbied
aan hem te bewyzen. Indien de anachode

schipper) Carre Toodjang het langs Sa-
lam-
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lamparang (een eiland, onder de Baliers
staande ) buiten eenige vreeze voor Crain
Pomelican ( welk Crain in 't Macassaars
een prins beteekent ) had laaten doorstaan,
daar over moet men zich niet verwon-
deren , alzoo ’t een hoofdzonde in de
Mohhammedaanze Leere is, zoo yemant,
groot of klein, zoo stout was, om een
vaartuig, waar in de zoon van zulk een
vermaarden Heilig was, aan te tasten.
Egter stelde Dain Mangali vast , dat,
schoon deze borst nog wat op Bima bly-
ven mogt , hy egter binnen een halve
maand wel hier op Macassar wezen zou.

Dit verftont zyn Ed. met veel verwon-
datdering, niet konnende gelooven ,

haar Edelheden kennis van dezes jonge-
lings vertrek hadden, weshalven hy aan
nam dit haar ten eersten te schryven.

Deze Sjeich Josef was een Galeran, of
groot Macassaars Edelman, en zelf ook,
behalven zyn vermaagschapping aan ’t ko-
ninklyk huis van Bantam, van ’t Maag-
schap des konings van Goa, dat ook de
reden was, waarom die vorst zoo ernstig,
zoo om hem, als ook om zyn vrouw en
kinderen , toen hy aan de Kaap nog als
balling leefde, verzogt had; doch alzoo
hy in ’t jaar 1701 overleden was, verzog
ten zy haar Edelheden nu om zyn gebeen-
te, om dat op Macassar (zoo zy voorgaven
te begraven; doch haar Edelheden vree-
zende, dat zy afgodery daar mede zouden
plegen, hebben best geoordeelt s mans
gebeente daar gerust op dien uithoek van

dieAfrica te laaten blyven, op dat hy
haar in zyn leven zoo veel ondiens ge-

daan , hen na zyn dood door zynge
beente niet meer verontrusten mogt.

Den 19den Juni kreeg zyn Ed. een be
zoek vun Crain Manampang, jonger broe¬
der van den vlugtigen Crain Pomelican,
een konings kind, en dus uit den bloede
van ’t koninklyk huis van Goa-

Hy was een Heer van zonderlinge ze-
digheid, zeer verstandig na zyn jaaren,
en die de roem had van een zeer goed en
dapper krygsheld te zyn. Na dat hy met
zyn Ed. over verscheide zaaken zeer net
esproken had, viel ’t gesprek op den Bo¬

nizen prins Sampuwalia, zoon des jegen-
woordigen konings, en toekomenden erf-
genaam van de kroon van Goa, van den
welken hy met korte woorden zeide, hy

is zeer dof van geest, onlustig en onbequaam
om iets te leeren, een groote slaapert, en een
zeer luy mensch, die in allen dezen zyn vader
die daar mede ook geen kleine sneede in
t aanzigt kreeg) nog zeer verre overtreft,
en daarom zie ik in t vervolg in het ryk
van Goa een elendig leven te gemoet

Den 24sen dito dede de Gouverneur
den koning van Boni door Carelessang we-
ten, dat hy, na ’t wegzenden van Aroe

Teko (dat hy zyn Hoogheid nu verzeke-
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ren dede , wel haast te zullen geschie-ryez.
den) bezorgen zoude , dat 'er een or-

dentelyke rampassing van zyne goederen
zou worden in ’t werk gestelt.

Den zosten dito deed Aroe Teko verzoe Axuete¬
ken , om den Gouverneur eens te spre- kospreekt
ken , by welke gelegenheid hy zyn Ed.met zyn

Ed,zeer omstandig het gansch geval van zyne
bedreven moord, en van de verdere zaa-
ken, tusschen hem en Saëna voorgeval-
len , als ook tusschen hem en de Heer
van Thye, mitsgaders tusschen hem en
Aroe Pont, verhaalde.

Hy toonde , hoe hy dit buiten voor-
beschuldi¬kennis van de Heer van Thye niet begon
zende de

nen , en hoe Aroe Poni hem in allen deelen eer van
tot deze wyze van zich te wreeken aan- Thye,

en Aroegeraaden, en hoe hy in 't eerst nog daar
Poni.op gezegt had: Neen zyn Hoogheid, zoo

schielyk niet , ik zal daar na myn slag wel
zoeken waar te nemen, doch moet eerst eens
zien, of Dain Mabani geen nader schuld
bekennen, en inleggen zal. Dit alles, zei
hy tegen zyn Ed., bleef nog al zoo slepen¬
de , tot dat wy, koningskinderen by Aroe
Poni verzogt zynde , Dain Mabani mede
daar quam , zonderdat 'er eenig geschil tus-
schen ons voorviel, en zelfs geliet ik my tegen
Aroe Beloessoe byzonder vriendeljk , zoo
dat wy toen te zamen van een en het zelve

bord aten, dat ik maar dede , om hem te
beter te doeken, gelyk ik hem door dien weg
zoo ver kreeg, dat ik in staat raakte , om
hem de rest te geven, waar nevens hy zyn
Ed. doen alle de handelingen van die twee
Gelieven zeer omstandig verhaalde. Alle
deze zaaken, zeide hy, zyn volslagen zoo,
als ik ze UEd. ve-haal, en nu durft Aroe
Poni , om my maar te drukken, alles looche¬
nen. De Heer Beernink vraagde hem,
hebt gy eenig bewys hier van , dan is 'erDech
middel om u te helpen; maar zeggen zonder

zonder
bewys kan u by den Rigter niet helpen,enbewys.

zyn loochenen zal veel meer ingang, dan al
uw zeggen, hebben. Ik weet, zeide hy,
dat UEd. daar in groot gelyk heeft ; doch
egter is t de zuivere waarheid, die ik hier
voor UEd. belyde , of durft hy dit alles
loochenen , daar by my naderhand over die
zaak nog twee briefkens geschreven heeft.
Hy haalde der zelver inhoud toen ook
aan ; doch zy behelsden geen zaaken,
waar by men iets tot zyn nadeel bewyzen
kon. Ik had deze, en veel andere dingen,

zei hy , wel eer konnen zeggen; doch ik heb
alles zoo al uit agting voor myn koning opge¬
kropt , en nu zie ik, dat ik elendigen

zonder eenig beuys, hier zit en kyk. Daar
op zeide hy verder, dewyl het doch niet
anders wezen kan, en ik, schoon onschuldig,
my het vonnis van den Raad onderwergen
moet , daar ik niets tegen heb, schoon ik
sterven moest , zoo verzock ik dan eindelyk Zzyn ver-
maar alleen van UEd. , om Saëna by myzoek om
te bebben, en dan zal ik geen swaarigheidtdena,

maa-Dd
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de E. Maatschappy genoten hebbe , op 1701.maaken, om aanstonts de dood zeer blymoe-
’t laatste van myn leven zoo slegt beantwoor-dig te lyden.
den : Oneen, Heer Gouverneur, geen eenZyn Ed. , den aard der Macassaaren
mensch van verstand zal my dat konnenreets zeer wel hebbende leeren kennen,
raaden, behalven dat by ook zelfszegt , datvraagde hem daar op, en waar toe zou dit
er voor hem niet goeds meer op Celebes tedoch dienen, of wat zoud gy haar doen, afs

hoopen is, en dat by daarom na Bima, Sum¬zy weer by u quam. Haar dood-stieken,
bawa, Java, of Banjar moet. Ook heeftHeer Gouverneur , zeide hy, wat zou ik
by zich niet ontzien my en Aroe Poni schen¬haar anders doen 3 want dat heeft zy ver-
dig te bedriegen : want na dat by belooftdient. Zoud gy zeeker, zei zyn Ed, ja
bad zyn dochter aan Aroe Poni te geven,myn Heer zel hy, zy moet Dain Mabani
en die zelf in Tsjinrana te brengen, is hyvolgen, daar is geen bidden ter wereld voor
in tegendeel toen na Goa gevlugt , laatendeof ik moet zelf van kant, en dat zou t wart
ons allen zeer leelyk zitten kyken ; ja zelfregt zyn. Wel, meint gy dan, zeide zyn
ontzag by zich doen ook niet, om zeer ver-Ed., dat 'er over u persoon gevonnist zyn-
agtelyk , zoo van Radja, als van de Hol-de , geen regt geschied is, daar zich de Reg-
landers , te spreken, wel opentlyk durvendeters nogtans na alle de bewyzen geschikt heb-
zeggen , dat men met ben, als men hen maarben , en ook niet anders, dewyl Aroe Poni
goud te eeten geeft, doen kan, wat men wil.2)alles loochend, konden wyzen; moesten
Spreekt daar Heer Gouverneur, wilt gyJau, na uw eigen schriften niet doemen
voorzigtig zyn, noit meer van, maar ont¬ikmyn Heer, zeide hy , doch egter lyde
houd wel, dat hy noit vergeten zal, dat hyonschuldig.
in ’t kasteel gevangen gezeten heeft. Op alDit alles zeide hy zyn Ed. toen in 't by-
t welke zyn Ed. eindelyk die vorstinwezen van de Heeren Claaszoon, Hackaart.

zeide, dat zy dit maar als een praatje , enen Isaac Alezanders.
verder niet, opnemen moest, aangezien hyVermits men nu al vry opentlyk van
haar verzekerde , dat wy hem zeer welAroe Teko 's vertrek begon te spreken,
kenden , en hem mede voor zulk een manen Saena dit mede hoorde, liet zy den

rsten Juli Dain Tabalile met schreijende bielden.

Ondertusschen was men, ziende niets Dierthal-oogen verzoeken te bewerken, dat doch,
voor hem uit te werken , van bessuit inven be¬als haar man na Batavia vertrok , haare

soot zynzoo verre verandert, dat 'er reets goed-dochter, die zy by hem had, niet mede
Ed. nu

gevonden was, zyne goederen te ramderwaarts gaan mogt  waar over Dain
eerst hem

passen en te verdeelen , waar ontrent deTabalile haar belooft had den Heer Gou- te rAII.

koning van Boni aan zyn onderryksbe-passen.verneur te zullen spreken. Zy ging by
stierder, Aroe Tsjiroewali, reets last ge-zyn Ed. in de thuin der E. Maatschappy,

daar hy die vorstin op haare beletvraaging geven had, om er mede voort te gaan;
doch de Heer Beernink gaf den zelven,had doen verzoeken , en hoorde doen,
in ’t bywezen van de Heeren Claaszoon enhoe Aroe Teko ’s vrouw, en haar moeder,

den Sabandaar van der Myl last, dat hy,niet weinig by haar waren komen klagen;
na Aroe Teko ’s vertrek, dat binnen driedoch zyn Ed. zei, dat dit alles nu onty-
dagen stont te volgen, met bezaadigdheiddig, en dat hier niet meer in te doen

was ; doch hy vraagde haar, of ’t niet ontrent die verdeeling handelen, en doch
beter was, dat zy (ahalile) zelf pardon wel bezorgen wilde , dat de vrouw en
voor hem was komen verzoeken, aange- kinderen niet alleen voor allen overlast

zien Aroe Teko, en alle zyne vrienden, hiei bevryd wierden, maar dat hy haar, als
door grootelyks aan haar verpligt zouden uit een soort van agteloosheid, ook die
zyn. Zy gaf daar op zeer scherp tot ant- dingen zou laaten behouden , die wel
woord, zou ik, Heer Gouverneur, voor ’t waardigste waren, al was het den gan-
zulk een man spreken, die geen drup deugd- schen imboel, als ’t maar eenigzins door
zaam bloed in zyn lyf heeft , en die zich den beugel kon.
nergens mede bemoeit, als met de stoutste Ontrent dezen tyd antwoordde zyn Ed.

En geeft
buitenspoorigheden te bedryven, en met maar haar Edelheden ook op haare brieven van berigt van

den 6den October 1701., 6den Januari en alles aanalles , wat hem voor de mond komt, er uit
174eu Februari over drie zaaken van be-haarE-del-te lappen, zich niet schaamende de eene leu-

heden.gen op de andere te stapelen; Neen doch niet lang, voor eerst over Aroe Teko, ten an
dat zy verre , dat ik myn goeden naam daar deren over ’t nestelen der Engelzen op

Banjar Massin, en ten derden over ’t ver-mede bekladden zou, met te spreken voor een
man , die zich niet schaamen zou my , en bod aan den Gouverneur, van niet meen

UEd. , gelegenheid te geven van hem dan by in Goa ’s vesting, nog op maaltyden,
de vyanden der E. Maatschappy te zien jagten, visscheryen , enz. door deze of
overloopen. En wie zou men, als dat zoo gene koningen aangeregt, te gaan, om
eens uitviel, daar anders, dan my, de schuld daar door in geen gevaar te raaken.

Over Aroe Teko schreef hy, dat hy hemaf geven. Zou die kroon myn gryze hairen
wel passen, en zou ik het goede, dat ikvan zeer gemakkelyk in gyzeling gekregen

heb-
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hebbende , van hem ondertusschen ook
ontrent 1000 Rders aan goud, en een nettc
inventaris van zyn goederen bekomen
had, gelyk hy verder zeide, dat hy den
1oden November 1701. (en dierhalven
zoo lang voor ’t ontfangen van haarer
Edelheden brief, hoewel die, al was hy
tydig gekomen , de zaak geenzins ver-
andert zou hebben) door den Raad der

Bontgenooten gevonnist was, om geram-
past te worden, en dat het volslagen on-
mogelyk, en ook ongeraaden was, om
door yemant der Grooten (volgens haar

Edelheden schryven van den 164en Augusti
en 6den October) pardon voor hem te
doen verzoeken, alzoo zy alle 'er stipt op
stonden, om ’t vonnis, over hem gevelt,
te doen stantgrypen, of dat zy ’t anders
als een zaak , waar mede men de spot

dreef, zouden aanzien , weshalven hy
besloten had dit met de komst van ’t schip

de Peperthuin te doen uitvoeren, zullende
een derde van zyne goederen voor de E-
Maatschappy, als haar regt, trekken
Tusschen beiden wees hy haar Edelheden

ook klaar aan, dat de Inlander door geen
bewyzen van goedertierenheid te winnen,
en dat dit in tegendeel een middel was,
om al haar agting by de zelve te verlie
zen , alzoo zy niet zagt, maar streng,
moeten geregeert worden. Ook had zyn
Ed. aan Aroe Poni vertoont , hoe verre

een yders regt kon getrokken, en in wat
gevallen ’er al volgens ’t Bonaysch Con-
tract gehandelt moest worden, zoo men
der Bondgenooten regt bewaaren zoude,
t geen zyn Ed. meinde voor die tyd al vry

veel gezegt te zyn, en dat men het nu
daar by maar behoorde te laaten , om
Aroe Poni ’s gemoed, dat nu reets genoeg
aan ’t opwellen was, niet meer gaande

Oordeel te maaken. Egter oordeelde zyn Ed.
van zyn best, om by oogluiking nu aan Aroe Poni
Ed. ove

de magt over de mindere Bondgenootende afhan-

toe te staan, vermits zy doch nu al in diekelykheid

der Bond gewoonte waren, en dit zoo niet te be
genooten

etten was.

Hy waarschoude haar Edelheden van
Raad haar

lezen gast, die nu haast na Batavia stontEdelhe

te gaan , wel gade te slaan , alzoo menden Aroe

Tekc zulke gevreesde vorsten niet gevangen
niet los t neemt , om ze weer los te laaten , ten

ware haar Edelheden met zooo schelmen,
in zyn kampon zynde , en ten eersten
door nog grooter getal staande gevolgt te
worden, op Batavia, daar zy zich wel

spoedig zouden doen kennen, gedient
waren , dat egter niet te gelooven was,
alzoo die in staat waren, om die stadt in
vuur en vlam te zetten. Voor alle welke

Misnoe-
trouwe waarschouwingen zyn Ed. daar

gen haa-
rer Edel-na tot zyn loon had, dat haar Edelheden
heden hem te last lyden, dat zy hem wel belast
over zynhadden , om te beletten, dat de Bond-
Ed. voor

genooten doch zoo niet van Aroe Ponistel. a
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mogten afhangen, maar dat hy daar mede 17e2.
nog zoo haastig niet moest doorgegaan
hebben.

Over de tweede zaak, de Engelzen op
Banjar betreffende , gaf zyn Ed. by een

geheim berigt haar Edelheden kennis van
alles, wat dien aangaande nader ingeko¬
men was

En wat het derde, of des Gouverneurs
verblyf in de vesting des konings van Goa,
betrof, daar op zeide hy , dat hy de or-
dre haarer Edelheden stipt nakomen zou;

toonende nogtans dat hy veel minder in
dezen, dan wel de Heer Hartsink, gedaan
had. Hier benevens zont hy ook de ad-
vyzen van yder Lid van den Polityken
Raad schriftelyk wegens Aroe Teko aan
haar Edelheden over, die alle daar op uit
quamen, dat het niet geraaden was par-
don voor hem te verzoeken. Ook had
zyn Ed. alle de byzondere schriftelyke ge-
voelens der Bondgenooten hier by gevoegt.

Eindelyk schreef zyn Ed , dat zy nu
Aroe Teko niet met de Peperthuin , om

dat die nog niet verscheenen was, maar
met het scheepje de Matroos na Batavia
zonden , om ’t geduld der vorsten , die
na zyn vertrek reikhalsden, niet langer

te tergen.

Hy had ook, op den voornoemden tyd,
snacht Aroe Teko in een besloten draag

Erce¬
stoel, om de minste opschudding te heb- Teko na
ben , met een ordonnantie, in Raade Batavia

goedgekeurt, en aan schipper Jan Boers gezon¬
den.overgegeven, na boord doen dragen, met

last om hem in de kajuit te huisvesten,
en wel op hem te passen , ten einde hy
hem niet ontvlugten mogt; hoewel zyn
Ed. hem vooral aanbevolen hadde aan den
sergeant Dirk van Nieuwersluys, om hem
vel te bewaren, ten dien einde hem nog
een korporaal, en 12 braave keerels, die
twee en twee altyd voor de kajuit waa-
ken zouden, medegevende

Daar beneven zont zyn Ed. zyn kris aan

haar Edelheden, met die hoope, dat hy
die noit weer dragen zoude.

Ook wiert den sergeant, en de verdere,
belast, om de ordre van den Raad, by
voorval van schipbreuk, of andere swaare
ongelegenheden, die hen beletten mog-
ten dezen gevangen aan haar Edelheden

over te geven , volgens een verzegelt
briefje, hem mede gegeven, en dat al-
leen dan, en anders niet, geopent mogt
worden, uit te voeren, welk briefje hy
sergeant) anders zoo verzegelt aan haar

Edelheden overleveren moest.
Dit briefje hield in om hem, in zulken

voorval aanstonts met een degen te door-

stooten, of op een andere wyze ter dood
te brengen, om hem de gelegenheid van
te ontvlugten te benemen, en daar door
alle verdere moeite , die daar uit ryzen
kon, voor te komen.

EerDd2
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Eer hy nog na Batavia vertrok, zei hy, eenige andere slaaven door hem als 1702.
krygsgevangenen bekomen, en doorop zyn tanden bytende , tegen den lieu¬

tenant Riddel , dat hy in eeuwigheid, al de Heer van Thye hem toegewezen.
stampte men zyn gebeente tot stof, geen vriena Tamboereezen, onder Aria Pankien.51

van Aroe Poni worden, maar, zoo by los 37 Domponeezen
quam , zich allereerft aan dien dommen 40 Vrye, die geld op hunne lyven ge-
Duyvel wreeken, en dat by alle de konings- nomen hebben.

170kinderen , die daar na wagten , dan ten Vrye, of welker schulden hy (Aroe
eersten wel aan zyn zyde krygen zoude Teko) betaalt heeft, alle de welke uit-

Niet lang na zyn vertrek wierden zyne maaken de eerstgemelde aoa koppen.
goederen verdeelt, en den yde September Stuks gemalide rokjens of korte54
is zyn vrouw Saena, overleden; doch. kolders; diergelyken soort, volgens
na zyn komst op Batavia , vonden haar s lands wyze , als van welke men

Edelheden , die hem eerst na de Kaap 2 Sam. 15 9. leest
6dagten gezonden te hebben, volgens hun Regte gemalide roljens van yzer.

schryven van den 15den September 1702. 42 Snaphaanen.
goed hem na Ceylon te schikken, daar 2 Japansche roers

Musketten.6hy niet veel kromme sprongen maaker
20kon. Bassen, groot en kleen.

Metaal stukje.I

Lange snaphaan,1Lyst der Goederen van den Boni-
50 Spatten met haare giftpylkens, enzen Prins Aroe Teko.

kokers

HasagaavenIn een Boetons Kistje 40

2 Goude Stormhoeden.1 Stormmuts, met eenig goud over-
3 Krissen

trokken.
2 Buiksnyders

1 Knop tot een Kitasol met goud over-
30 Thail goud.blazen.
5 gesmolte goud.Goude Armringen, gesorteerde, en27

27Draadwerkze goude knoopen totdaar onder z groote gedrevene, meef
een Badjoeallen met harpuis gevult

81 Stuks platte goude knoopent.Zoo halve Arm- en Beenringen,27 als

1 Beide door koop henPlatte goude ketenstukjens der zelve.
toekomende, hoeweltot een Badjoe.Slegte goude Vingerringen.
Dain Malaba zonder17 Stukjens goude en zilvere banden bewys, die zegt maar

tot een Kleedjc. verzet te hebbenGoude Krabben, of Oorcieraaden,14
I Stel dito Boelo Boelo tot een Tul-Zilvere 5 met looverkens

band.Ettelyke stukken geslagen en gedreven
Platte zilvere keten.1goud, swaar 2 pond ; thail, tot 8

46 Zilvere knoopen tot 2 Badjos.Rders yder
100 Spaanze RyksdaaldersEen party allerlei slag van gevult goud
400 Ryksdaalders klein geld.swaar 13 thail

120 Musketten, of Snaphaanen, en Ja-Eenparty allerlei zilverwerk, swaar6 thail
pansche roers, alle eenigzins onbe¬Het onderste van een Macassaarze Gorde
quaam.van geslagen en gevlogten goud.

2Kopere Donderbussen.Platte geslagene goude Ketens tot2

Badjos.
Verder zyn op zyne visschery Ayen eenigBondels Boelo Boelo ’s (of vier-2

Persoonen, zoovrye, als slaaven, be¬kante platgeslagene plaatjens) tot een
staande inkleedje.

1 Stuk van een gevlogte goude band 150 Vrye mans, vrouwen, en kinderen
tot een Buikgordel. en in 79 slaaven, en slaavinnen, te

3 Krissenscheden met goud overtrok- zamen 229 koppen.
ken. 50 Buffels.

20 Paarden.
Nader aanwyzing van eenige Goederen van

Op Maros waren nog,dezen Prins op Oedjong Tanah, volgens
38 Slaaven of slaavinnen.opgave van de zelve, by overgave van
10 Vrye lieden, mans, vrouwen, enden Maleitschen schryver Intsjeh Djenal

kinderen.
Zoo vrye menschen, als krygsge-404 20 Buffels.
vangenen, als slaaven en slaavinnen,

Op Padang Padang nog,bestaande in volgende persoonen :
106 Stuks slaaven en slaavinnen, alle by 10 Koppen.

naam opgegeven ; en verder nog 30 Buffels.
9 Vrve



1702.

Radia
Boni tro
tegen de
Tora

diers, bui-

ten weten

van zy1

2Ed.,

Z A

9 Vrye lieden.
Ook waren hem de velden daar op Ypa¬

nanja door Aroe Soepa t’eenemaal
gegeven.

Op Boelocombo nog,

10 Slaaven en slaavinnen.

Op Caloconkong.
Mans en vrouwen , hem door den80

koning van Boni als een firib pinang
geschonken; doch de Negry Teko
uit welke zy waren) heeft de ko-
ning weer na zich genomen ; laa-

tende de volleeren onder hem (Aroe

Teko) blyven.

Op Tijinrana in Boni.
6 Koppen.

Op Labo, gelegen ontrent Bonteyn,
26 Paarden

ge-Ook had de koning van Boni hem
schonken de Padivelden ontrent Ti-
no , zynde die velden Poncondo

genaamt.

Op Mangaray,

40 Stuks mannen, uit eenige Boniers en
Mangarayers hem door de oude ko-
ningen van Boni geschonken, en die

nu en dan na Mangaray geloopen,
en daar voortgeteelt zyn.

6 Gontings, of inlandze groote vaar-
tuigen.

Binawa1 Groote Prahoe,
genaamt.

1 Pagey

Al ’t welke by den anderen getrokken
zynde, in opzigt van de menschen 4os
vrye lieden, en 337 flaaven uitmaakt.

Te weten, vrye aven

Aan zyn huis 210 106

Tamboreezen 5I
Domponeezen 37

79150Op Ayen

38Maros 10

Padang Padang 109

Boelocomba 10

Caloconkong 80 uit Teko

Tsjjnrana 6
Mangaray 40

499 337

In ’t begin van September was Radje
Bont, tegen de oude gewoonte aan,n
zonder voorweten van zyn Ed., met de
byeen geroepene Bondgenooten (dat wel
niet wezen mogt, maar dat niemant der
zelve nalaaten dorst, alzoo zy zyne haa-
stigheid kenden) tegen de Bonize To-
radjers opgetrokken. Hier mede had hy
’t fatsoen der E. Maatschappy zeerge-

hoont , en wel verdient over deze zyne

N.EK 213

loshoofdigheid, zoo het andere tyden 1702.
geweest waren , eens ernstig berispt te
worden ; doch men moest dit uit staat-

kunde nu maar door de vingeren zien,
om dat op zyn tyd, en eens tusschen vier
oogen te doen, by hoedanigen gelegen-
heid (dat nog al best in hem is) hy zich
nog al vry wel leiden laat.

De Bondgenooten weten wel, dat hy
die magt niet uit zich zelven heeft, om
hen te zamen te roepen , alzoo het aan
den eersten Bondgenoot staat, om ’er last

toe te geven, en waar op hy dan gewoon
is die by een te roepen. Maar komen zy
op zyn opontbod niet, zoo vreezen zy
ongemak te zullen lyden , eer wy hen
konnen dekken (dat wel veeityds waar is)
en komen zy zyn bevel na, zoo toonen

zy (dat ook niet wezen mag volgens
’t Bonaysch Contract) dat zy geheel en
al van hem afhangen.

Hy is wel zeer loshoofdig; maar niet
quaadaardig ; doch zonder beleid is hy Nader
gewoon zoo maar toe te hakken. Ook aanmer-

king overhad hy, volgens ’t zeggen van Crain Bi
zyn per-namoe, koning van Boejong, die kleinesoon.

Bondgenooten nu alzoo verre gebragt
dat hy ’er mede omsprong, zoo hy wil-
de , zoodanig dat 'er geen een der zelve
’t hart had, om buiten zyn voorweten in
’t kasteel te gaan ; en geen een van hen
had het hart, om tegen hem aan te stem-

men : want vermits zy zoo verre om
laag zittende, onmogelyk eenig voorstel
van de Heer Gouverneur hooren konden,
en de tolken hen van ’t voorstel van een

zaak niet meer zeiden , dan Radje Boni

hebben wilde dat zy zouden weten
waren zy niet in staat , om die vryheid
in ’t stemmen , en die onafhankelykheid
van eenige Hoven, die de E. Maatschappy
hen verzorgt had, zoo als 't wel behoorde

te konnen gebruiken; by welk geval die
koning aan Marcus Sandbeek ook verhaal-
de , hoe Radja Boni zich niet ontzien
hadde verscheide onderzaaten van hem

van goed en leven te berooven zonder
dat daar een haan na kraaide, of dat daar
yemant van reppen dorst. Waarom, zei
Sandbeck , bragt gy dat toen niet voor den
dag , toen de Heer Beernink met zoo veel
ernst u allen aanmaanden om van niemant
alzoo gylieden volslagen vry waard, af te
hangen , en wanneer by immers zoo klaar
aan de koningen van Boni en Goa voorstel-
de , om zich doch noit eenige magt over de
Bondgenooten, en hunne medebroeders , te
laaten aanleunen.

sk wil, zei hy, wel gelooven, dat de E.

Compagnie ons helpen , doch geloove ook te
gelyk, dat dit veel te laat komen, en dat

als wy om een lugtie waren, men tegen Radja
Boni alleen zeggen zou, dat hy dat niei
meer doen moest , dat ons immers na onze

dood niet baaten zou; om welks reden zich

geenDd 3
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weldig tegen geweest, en dat liever an-172.geen voorzigtig man daar aan wagen, en
ders gehad had; doch na dat zy merkten,liever wat lyden wil.
dat de Gouverneur, volgens last haarerWy hebben bevoorens gezien, dat haar
Edelheden, daar onverzettelyk op stont,Edelheden aan den koning van Goa belast
zich aan hun misnoegen niet kreunde,hadden de wallen van Goa te slegten, en
en alles maar ongemerkt door liet gaan,dat Crain Bontosongo na 2 of 3 maanden
moesten zy ’er eindelyk toe komen,aangenomen had daar voor te zorgen.
gelyk zy ’er nu al aan bezig waren ;Maar behalven dat de koning van het
doch het zou na allen schyn maar alleentoegezegde daar ontrent (als een zaak,
de steene borstweering, en niet dedie al haare agting by de werelt vermin-
geheele wallen gelden , om de puin naderen zou) al berouw had, zoo maakten
binnen te werpen , en om ’er dan weerde koningskinderen daar over, in 't eerst
een Pagger om te trekken, dat zyn Ed.zoo veel beweging tegen Crain Bontoson-
best oordeelde maar door te laaten schie-tego , dat 'er met hen tot geen besluit
ten, alzoo die wallen niet zoo zeer ons,komen was, te meer, dewyl hy ook den
dan wel de Boniers , in ’t oog geloopenkoning tot geen zeker besluit brengen
hadden.nkon ; doch eindelyk liet de koning

Endit zyn wel de voornaamste zaaken,Crain Bontosongo (na dat de Heer Beernink
die geduurende de regeering van den Heerzyn Hoogheid de last van haar Edelhe
Beernink hier voorgevallen zyn, hoedanigden den 12den September weer had laaten
zyn Ed. tot den 154en December 1703.verindagtigen) aan zyn Ed. weten, dat
t bestier hier waargenomen, en toen zynden 21sten October vastgestelt was ,om

ontslag op zyn verzoek van Batavia be-dan met het segten der wallen te begin-
ge¬ komen heeft, en ook derwaarts vertrok-nen , gelyk het toen ook zyn begin

ken is.ge-nomen, hoewel ’t Hof van Goa daar

HOOFDSTUK.ZEVENDE

VN ’t jaar 1703 de Heer de Roo in de Heer Beerninks plaats. Zyn vertrek in ’t jaar 1705.
P Zeldzaam geval van de Heer Speelman. De Heer Erberveld Landvoogt bier 1705.
Groote agting van DainTahalile. Onvoorzigtigheden bier door de onzen gepleegt. In ’t jaar
1710. de Heer van Tholl hier Landvoogt. ’t Begin der onlusten. Het huwelyk van Aroe
Palacka. Zeldzaam geval tusschen den koning van Boni en Aroe Palacka over ’t vegten
van haanen. Dood des konings van Goa. Sampowali in zyn plaats. Doch buiten de ge¬
woone wyze. Den koning van Boni beoorlogt in ’t jaar 1710. dien van Goa. Breekt tegen den
raad van al zyn vrienden op. De Heeren Hartenberg en Steenbergen gaan by den koning.
Nieuwe Hoofden vun ’t Bonis leger. ’t Verzock van een Gezant van Goa, en ’t antwoord
des konings van Boni. Verdere zaaken toen voorgevallen. Staat van ’s konings en des
princen wonde. De onzen geraaken weer aan den vyand. Tweede treffing. De koning
van Goa gequetst. Verdere zaaken toen voorgevallen. Aroe Palacka’s overgave door de
Landvoogden aan den koning van Goa verzogt. Slegt antwoord ’er op. Radja Boni ’s
kleinzeerigheid. De vyand weer aangetast. Die zyn Pagger verlaat. De onzen krygen
klop. Vergeefze togt van Stokvisch. Nieuwe Paggers. Gezanten van Goa beantwoord.

Voorstel aan den koning van Goa van zich dezen dag te moeten verklaren. Aroe Palacka

komt tot ons over. Zaaken toen voorgevallen. ’t Leger scheid. De koning van Goa ver-
welkomt den nieuwen Landvoogt. Slegte dankbaarheid door de Ieer van Tholl aan de
Heer Erberveld bewezen. Nieuwe vreeze der onzen voor den koning van Boni.

E Heer Beernink wiert hier ver- dan een Gouvernement was gezonden.
’t jaarIn

vangen door de Heer Willem de Men zegt dat hy veel geld aan zeker
1703. de

Heer de  Roo in ’t jaar 1703., die hier als groot Heer schuldig was, en dat dit
Roo in

Landvoogt tot den 31sten Mey 1705. ge- moest betaalt zyn.
de Heer bleven, en door haar Edelheden toen na En dit was byna een diergelyk geval,Beer-

als zich eens in den tyd, dat de Heer Speel-Batavia ontboden is, om in Raade vanninks

plaats man Generaal van Indien was, opdede.Indien, als aangenomen Lid, die Hooge
Hy zont een zeker Heer als DirecteurVergadering mede by te woonen; hoe¬

(zoo men zegt) na zekere Directie, metwel ik daar wel andere redenen van hebbeVertrek
belasting van daar voor aan hem eenhooren geven , die met de gevolgen alin ’t jaar
briefie van 10000 Rders te teekenen.1705. eenige overeenkomst hadden : want was

Deze Heer zoo veel in de wereld nietdie Heer op Batavia zoo noodig, waar-
bezittende , en ’t verstand niet hebbendeom dan hem kort daar aan na Bengale
om het te winnen , had wel zin in deals Directeur, dat veel minder in rang

bedic-

Zeldzaam

geval van
de Heer
Speel-

man.
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bediening; maar geenzins in dat onder-
teckenen ; dierhalven zeide hy aan zyn

Edelheid , ik hen tot die bediening niet be¬
quaam , en ik weet niet op wat voor een
wy e ik zoo veel geld winnen zou, om zyn
Edelheid te konnen betalen. Waar op de
Heer Speelman zeide : Vent , ik geve u
de qualitcit, en dat ampt niet alleen, maar
zal u ook 't verstand er by geven. Gaat g
maar heenen , ik zal u noit daarom maanen,
behalven dat ik u verzekere , dat gy over
een jaar zoo avys wezen zult, dat gy my
niet meer van nooden zult hebben, en my

ook niets meer schuldig zult zyn. Zyn E
delheid , zei de ander , dan zal ik op u
zeggen maar gerust heenen gaan; en hy be
vond binnen ’t half jaar al , dat hy zyn
Edelheids goeden raad niet meer van noo

den had.

De Heer Johan Jacob Erberveld, den
21ste. Februari 1705. hier met den Een
hoorn verschenen, nam ’t gezag van hem
over

Dain Tahalile, weduwe van Radja Pa-

lackz, en koningin van Boni, was by de
volleeren van Boni, de Boegineezen, en
meer andere Celebize inwoonders, vol-

gens ’t berigt dat ik in ’t jaar 1704. ir
October daar af kreeg, nog in zeer groote
agting, waarom haar Edelheden jaarlyks,
om te toonen hoe veel genegenheid zy
voor haar tot nog toe hadden, niet na-
lieten veel aanzienelyke en kostelyke ge-
schenken aan haar te zenden , verzekert
zynde, dat zy, zoo lang zy leefde, wel
bezorgen zoude , dat men op Macassar
geen moeite of opstant hebben zou.

Men had egter bevoorens aan onzen
kant hier eenige zaaken gedaan, waar te-
gen haar Edelheden wel uitdrukkelyke
bevelen gegeven hadden, niet begeeren-
de, dat de koningen van Boni, of Goa,
oit of oit t’zamen te gelyk ter gehoor
zouden komen, alzoo dat aanleiding, of tot

grooter geschillen, en wel tot een beter
verstand tusschen die twee koningen, als

met het belang der E. Maatschappy ove
een quam, geven kon

Ook heeft men daar na veel slegte ge-
volgen daar af, en eindelyk ook gezien,
dat deze koningen malkanderen niet al
leen wel verstaan, en hun oud hoofd

geschil bygelegt hebben, maar ook ver
volgens Aroe Poni met de dochter var
de koning van Goa getrouwt is, een hu-
welyk, waar tegen alle goede Staatkun
digen zich op zeer goede gronden aan-
gekant hebben, zoo dat die gene , die
dit zoodanig bestelden, of het niet wel
begrepen , of altoos zeer onvoorzigtig
gehandelt, hoewel de zaaken met 'er tyd
weder een geheel anderen draai tusschen

deze twee koningen kregen, gelyk wy
dat ten deelen nu en dan al gezien heb-
ben, en in ’t vervolg breeder zullen zien.
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Ook was ’er naderhand tusschen deze 1710
twee koningen besloten , dat de prins
Sampowali, oudste zoon des konings van
Boni (hoewel de snedigste niet) na de
dood des konings van Goa in ’t ryk, ge-
lyk wy bevoorens al gezegt hebben, en
niet Crain Manigali, volgen zou.

Onder de Heer Erbervelds regeerint
schokte het met de Macassaaren en Boe¬
gineezen zoo nog al met horten en stoo-
ten voort: want ’t was zoo verre van daar
dat door ’t voornoemt huwelyk de ge-
troffene vriendschap tusschen deze twee
vorsten in vollen stant zou gebleven zyn,
dat zy in tegendeel , tegen alle welge
gronde staatkundige gedagten aan, weder
zoo groote vyanden geworden waren, dat

de koning van Boni niet anders wenschte,
dan maar verlof van den Heer Landvoogt
van Macassar te bekomen , om op der
koning van Goa met zyne Boniers eens

te mogen los gaan, hoewel hem dit altyd
belet wiert.

Daar op wiert de Heer Erberveld in De Heer
van Thol’t jaar 1710. door de Heer Gerard van Tholl
hier

vervangen , en zoo ras was die Hee
Land-

niet in de regeering, of het begon, ook
voogt.

zelf al terwyl de Heer Erberveld nog hier
was, niet weinig te hommelen , die
daarom eerst met het laatste schip ver
trok

Om een net denkbeeld van dit voorval

te hebben, moeten wy het wat hooger
uit de grond ophaalen.

De koning van Boni had buitenzy- it Begin
nen oudsten zoon, Sampowali ( die totder on-

lusten.het ryk van Goa, als vervanger van zy-

nen moederlyken grootvader geschiki
was) nog een zoon, in ’t gemeen Aroe
Palacka, dat is, de koning van Palacka,
doch anders Aroe Parang genaamt , die
veel gaauwer dan de oudste (’t geen die
van Goa te laat vernamen, alzoo hy an
ders van dien vorst tot zyn vervanger zou

gekoren zyn) en daarom van zynen va-
der tot zynen erf- en kroonprins g-schikt
was; buiten welke den koning van Boni
nog een jonger zoon had, Aroe Mampoe
genaamt , dien hy in veel laater tyd
kreeg.

Deze Aroe Palacka nu had zich onder
Huwelyk

tusschen in huwelyk begeven met de van Aroe
dochter van den veldheer van Boni, eenPalacka.
man van veel dapperheid, en van zeer
groote verdiensten, gelyk hy ’t door zyne
heldagtige daaden ook zoo verre gebragt
had, dat hy veldheer van den koning zyn
meester geworden was ; doch anders
geen man van eenige, en veel min van
koninklyke geboorte, zoo dat de kin-
deren, die zyne dochter by Aroe Palacka
reets gekregen had , geenzins, volgens
de gewoonten der vorsten van Celébes in
eenige aanmerking konden komen, om
na de kroon van Boni te staan.

Dier-
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Dierhalven sprak de koning van Boni Men ontdekte nogtans eindelyk , dat 1710.

hy zich by zynen grootvader, den ko-dezen zynen zoon hier over op zekeren
ning van Goa, ophielt, terwyl zyndag , hem voor zyn bed ontboden heb-

schoonvader na ’t gebergte van Mandarbende, dus aan, dat, aangezien geen van
gevlugt wasde kinderen, die by by de dochter van zynen

Ondertusschen liet de koning van Boniveldheer Dain Mangimba hadde , volgens
zynen zoon van den koning van Goa we-de rykswetten van Boni, oit hoope tot de
dereisschen ; doch die liet met beleeft-kroon konden hebben, om dat zy uit konink¬
heid aan den koning van Boni te ruglyken bloede gesproten dienden te zyn, hy
zeggen, dat hy eenen prins, hem zoo nageerne zien zoude, dat by, aan wien by reets
in den bloede bestaande, als deze, geenalle de rykscieraaden, als zynen toekomenden
lyfsberging had konnen weigeren, en datvervanger, overgegeven, en alle merkteeke-
hy ool swaarigheid maakte , om dennen van eere, uitgenomen het goude zonne-
zelven aan zynen vader, die nu op hemscherm, dat bhy tot zyn dood toe voor zich
vertoornt was, over te leveren, verzoe-meinde te houden, overhandigt hadde , nu
kende alleen maar een weinig uitstel, ineens na een dochter van koninklyken bloede

welkers kinderen met regt na de kroon zou- hoope dat zich onderwyl een middel van

verzoening, tusschen den vader, en denden konnen staan, wilde omzien, op dat by
zoon, opdoen mogtvoor zyn dood zyn kroon , die by hem na

Daar op nu liet de koning van Goalaaten zoude , nog eens (zoo by voor zyn
aan den Nederlandzen Landvoogt vanzoon of die voor hem mogt komen te over-

lyden ) in hoope mogt zien rusten op het Macassar vraagen, wat hy zyn Hoogheid,
zoo die prins by hem mogt komen vlug-hoofd van een koninklyke spruit, die buiten

alle twist de naaste daar toe zoude geregiigi ten, in dat geval, voornamelyk, zoo de
koning zyn vader hem dan wederom vor-Zyn.

derde, zou raaden te doen.De prins Aroe Palacka , den koning
zynen vader met veel aandagt over deze De Landvoogt, en de Raad van Ma-
zaak gehoort hebbende , zeide , dat hy cassar, waren van oordeel, dat zyn Hoog-
het mede zoodanig begreep, en ook ten vollen heid niet beter doen kon, dan den prins

genegen was hem te gehoorzaamen, en, om aan den Heer Landvoogt over te geven.
te toonen, dat hy het ook meende, zag die dan verder aanbieding dede van met
hy ten eersten na zulk een Bonize princes zynen Raad tusschen beiden te willen
om, vond ’er een volkomen na zyn zin gaan, om te zien, of men deze zaak dan
en na die van den koning zynen vader verder niet tot een gewenscht cinde zou
en ging daar op by den zelve, niet negen konnen brengen.
gelyk ’s lands wetten vereischten) maar Ondertusschen quam de koning var

Dood des
alleen drie dagen huishouden , liep ’er Goa te sterven , en die van Goa namei

koning.
toen weder af, en liet ze zoozitten, over in ’t eerst in overleg, of ’t niet best wan

van Goa.
welke daad de koning zyn vader zeer Aroe Palacka tot koning, in des overle-
toornig was, ’t geen egter bygelegt wiert, dens plaats, aan te stellen, aangezien hy
zoo dat de koning het nu meinde weer veel schranderer, dan de prins Sampowali
vlak na zyn zin te hebben; doch de prins was ; maar de veldheer, en de eerste
waarschynelyk van zynen schoonvader, Dienaar van Staat van Goa, of van ’t ko-
Dain Maagimba, omgezet, nam zeer ninkryk van Macassar, Bontosonggo ge-
schielyk de vlugt, zonder dat men in naamt, een zeer oud , en byzonder
't eerst wist, waar na toe, of wat de re- schrander Heer, voorstellende , dat des
den van zyn vlugt was. overleden konings uiterste wil was , dat

Daar zyn 'er, die zeggen, dat de ko¬ de prins Sampowali hem vervangen zou
Zeldzaam ning van Boni zynen haan tegen dien van zoo wiert 'er voor al , op ’t aandringen
geval tug zynen zoon vegten liet, en dat die vors van dien laatsten Heer, die al in de oude
schen denkening, den haan van zynen zoon, die den haan Macassaarze verbonden zeer bekent was

van Boni des konings overwonnen had, met groo goedgevonden , dat deze oudste prins,
en Aroe ten toorn in duizend stukken kapte. volgens ’s konings wil , ook in zyn plaats

Palacka De zoon, dit ziende, en daar over zeer komen zou.
Guer

misnoegt, vraagde, wat reden zyn vader Deze aanstelling van den prins Sampo¬’t vegten Sampo¬

had, om zich tegen zynen onnoozeien haanvan haa wali tot koning van Goa geschiede niet wali in
nen. zoy verwoed en wreed te dragen; waar op op de gewoone landswyze, dat is, in een zynplaats.

hem de koning belastte stil te swygen vergadering van alle de koningen van
of dat by aanstonts met hem even eens, als Celébes, Bondgenooten der E. Maat-
met dien haan, handelen zou- schappy, waar by dan ook de twee Ge-

De prins hier over nog meer ontsteld committeerden van den Heer Landvoogt
zynde, en zyns vaders woede, die hy en zynen Raad, van wegen de E. Maat-
kende, niet verder willende afwagten, schappy tegenwoordig zyn, en daar aan
is, zoo om deze, als om meer andere toestemming geven moesten ; maar de

Macassaaren deden dit maar volgens eygenzaaken, van daar gevlugt.
ge-
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gezag, en gaven ’er den Heer Landvoogt
en zynen Raad, maar kennis af, welkt
zaak wel gansch niet in den haak, en
tegen de oude wyze van verkiezing der
Macassaarze koningen was; maar die men

nu egter stilswygens uit andere inzigter
doorssippen liet; hoewel men, myns
oordeels, quaalyk dede, met zulke quaade
gronden , vlak tegen het gemaakt ver
bond, te leggen voor een volk, ’t geen
gewoon is, als men het den vinger geeft,
de geheele hand stout na zich te nemen;

behalven dat zulke stoutheden, zoo open-

baar gepleegt, naderhand ook andere vor-
sten aanleiding gegeven hebben, om dii
quaad voorbeeld te volgen, gelyk ontrent
2 jaaren bevoorens den koning van Boni
by de dood des konings van Soping, zich
’er op die zelve wyze, buiten kennis ofte
toestemming van eenige Gecommitteer-
den van de E. Maatschappy, ingedron
gen, en daar na aan den Heer Landvoogt,
en zynen Raad, ’er maar kennis af gege-
ven heeft; waar over toen aan haar Edel-
heden wel geschreven; doch waar over niet

geklaagt , en geen vertoog ter wereld
tegen gedaan wiert , waarom het by de
verkiezing van dezen nieuwen koning

van Goa te ligter na gevolgt is.
De koning van Boni ondertusschen,

stampvoetende van toorn , om dat men
hem zynen gevlugten zoon geweigert
had weder te geven, klaagde in den Raad
der Bondgenooten over ’t geweld , dat
men hem in dezen opzigt aandede, trok
zyn kris zeer verwoed (gelyk hy doch
al te haastig in al zyn doen was) in den
vollen Raaa, en verzogt, dat de Bond-

genooten tegen zyne wederspannelingen
uirtrckken, en hem daar in behulpzaam
wilden zyn.

Zyn verzoek wiert in den Raad toege-
staan ; doch onder die bepaaling, dat

men de koningen, daar by zy gevlug
waren, niet moejen, nog beledigen zou-
de

Daar op geraakten de koningen vanko¬De
van Boni en Goa in een openbaaren oorlognin:

Bon be-tegen malkanderen, en de E. Maatschappy
oorlogt inhielt het met den koning van Boni, zen-
’t jaan

dende in ’t jaar 1710. drie vaandels, van1710 die1

48 man yder, onder den hoofdman Jacobvan Goa

Steenbergen, aan dien vorst tot hulp, om
den koning van Goa, tot overgave van
den prins, Aroe Palacka, te dwingen.

Deze Capitein vertrok, ter ordre van

den Landvoogt, en den Raad van Ma-
cassar, in Juli met zyne 3 vaandels na
Jongay, om zich aldaar met het leger
van den doldriftigen koning van Boni te

vereenigen, alzoo de algemeene vergader-
plaats aldaar was.

Zyn Hoogheid gaf daar op ten eersten
ordre, om de artillery te vervoeren, en
’t leger te doen bewegen, onder belofte
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van daar na, zoo ras ’er maar een vastigheid 1710.
voor Goa gemaakt was , voor genoeg-
zaame levensmiddelen te zullen zorgen.

De hoofdman Steenbergen had liever
gezien , dat de koning met alles zoo
voorbaarig niet voortgegaan, en met wal

Sreektmeer bedaartheid gehandelt had , var
tegen den

welk oordeel zyn eerste Bedienaar var
r44d van

Staat, Carelessang, mede was; doch daaral zyn
vriendenwas geen reden tegen zyn Hoogheid te

gebruiken, dreigende, dat hy, zoo men op-
hem niet volgen wilde, alleen zou henen
trekken , hoewel het elendig met hem
zou afgeloopen hebben, zoo men hem
niet tydig bygesprongen had.

Egter dwong hy den Heer Steenbergen
schoon nog alles zeer onklaar was, mede
na Goa te trekken.

Men had op Jongay een vesting of
sterkte, gemaakt, waar van aan den Heer

Landvoogt den 14den Juli kennis gegeven
wiert.

Den 15den dito brak de koning van
Boni met zyn leger, 5ooo of 6ooo man
sterk, na Goa op, waar op dan de Heer
Steenbergen met zyne artillerye, en volk
mede volgde. En niet lang daar na ge-
raakten de legers van beide de koningen
aan een. Den koning van Goa had in
verre na zoo veel volk niet, als die van

Boni; maar zeer veel en schoon geweer
Deze vorsten waren niet lang aan den

anderen geweest, of die van Boni namen
de vlugt.

Daar op schoot Capitein Steenbergen ten
eersten toe, om de vlugtende te stuiten

en den vyand te rug te dryven; maar, tot
zyne groote onsteltenis, zag hy, dat de
koning van Boni wegens een swaare ont-
fange wonde ’t gevegt verlaaten moest,
verzoekende , dat hy den koning van
Loeboe, die hem van de dood bevryd,
en het nu te quaad had, byspringen wil-
de. Indien hy nog maar een weinig lan-
ger in ’t gevegt gebleven had , was hy
weg geweest. Ook was zyn standaard
en trom van Staat, met meer andere ryks-
cieraaden, in de loop gebleven.

De Heer Steenbergen dede dit; doch de
koning van Loeboe verzogt hem te rug
te trekken, aangezien alle de Boniers als
schelmen de vlugt namen, en zich niet
schaamden zelf al hunne artillery te laaten

staan; waar op dan deze Capitein besloot
met den koning van Loeboe na hunne
legerplaats te keeren, gelyk die van Goa,
zoo ras zy ’t volk der E. Maatschappy
zagen, mede na Goa trokken.

In deze slag wiert de koning van Boni
met 2 kogels aan de linkerzyde door de
lies van zyn been, en zyn jongste zoon,
Aroe Mampoe, door den buik geschoten

Den Tomillalang , Aroe Palenna, een
groot overste , wiert het hoofd afgesla-
gen, en Aroe Goeroe Tojoemat, een van

deE e
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dat zy buiten dien Capitein niets onder¬1710.de voornaamste Loeboeneezen, liet daar,
nemen zouden, waar voor deze Hoofdmet veel anderen van zyn volk, het leven.
man den koning van Boni door dien vanNa de middag quam de opperkoop-
Tanetta bedanken liet.man, de Heer Hartenberg, in ’t leger.

Ten 9uuren was 'er in ’t hoofdquartierdie nevens den voornoemden Capitein
een algemeene vergadering , waar toeals Gecommitteerden, uit naam van den

de Heer Steenbergen mede verzogt wiert.Heer Landvoogt, en den Raad van Ma

Hy ging 'er na toe met den lieutenantcassar, na den koning van Boni ging
Joannes Steenhof, en den opperstierman,om hunne droefheid over zyne ontfange
Jacob Stokvisch, en men vont toen goed,7wonde en verdere gelede schade te

om in alles zeker te gaan, met Paggers,betuigen, te meer alzoo zyn twee beste
en kleine sterkten, Goa hoe langs hoeoversten hier mede gebleven waren
meer te naderen.De opperkoopman zogt zyn Hoogheid

Ten I1 uuren quam ’er een Gezant van tVenoekwaa1te bewegen, om van Bontuwalac,
Goa met een teeken van de halve maan, van eenna toe de zynen meest gevlugt waren, n

Gezantby hen Karketako en Carkely genaamt.opdaar zy ’t niet lang houden konden7 van Goa,Deze eischte, voor een zekere sommete breken ; doch dit was voor een doof
en ’t ant-

gelds, het hoofd van Dain Maroepa, waarmans deur geklopt, en diende alleen om woord

dat des ko-op de koning van Boni liet weten ,zyne wonde , door zyne geduurige daar
hy geen kennis ter wereld had , dat dit nings vanop volgende haastigheid, te verergeren,

Boni.hoofd door yemant van zyn volk geno-alzoo by zeide , dat zyn leger weer in
men was; doch, zoo by ’t zelve gevon-een goede staat, dat 'er geen gebrek van
den had, hy het de zelve eer zoude aan-hoofden in t zelve, en dat zyn besluit
gedaan hebben, die door die van Goa aanwas, niet eer, voor dat hy zynen zoon

zyne overledene oversten bewezen wasin handen had, van daar op te breken;
en dat hy dierhalven vast stelde, dat hetbedankende te gelyk de E. Maatschappy,
nog op ’t veld leggen moest. Hy voegdeen den Heer Landvoogt , voor den on

hier nog by , dat hy niet gewoon wasderstand, die zy hem deden, waar mede

menschenhoofden te verkoopen , dochdan de Heer Hartenberg, zonder iets or
dat zy 't zelf op ’t slagveld konden gaandien vorst te konnen winnen, tegen zyn
opzoeken , en , daar ’t hen behaagde,wil vertrekken moest.

sAvonds kreeg men tyding , dat de begraven.
Den 1yden dito ging Capitein Steenberwond van Aroe Mampoe zoo gevaarlyk Verdere

niet was, als men in ’t eerst gezegt had gen, benevens stierman Stolvisch , den
zaaleen

cn toenkoning van Loeboe, Crain Aganonja,Hy was met een werpspies schuins in der
voorge-Aroe Oedjong, na ’t vorderen van de Pag-rug geworpen. Ook vont zich de ko-
vallen.

gers zien, alwaar zy bevonden, dat dening tegen den avond beter.

De hoofden van Aroe Palenna, en To¬ Bondgenooten een Pagger op ’t einde van
Maneroeki begonnen op te werpen, datjoemat, door die van Boni van de Macas

saaren voor r cati en1 thail goud verzogt ook Benoorden de rivier van Goa , wat

Westelyker als de wooning van Crainzynde, wierd dien van Boni aan de poort

Manassa tot antwoord gegeven, dat men twee vyandelyke PaggersBontosonggo ,
de zelve niet geven kon, alzoo zy bei- stonden, en dat onze Pagger op die ver-
den, den Tomillalang, en Crain Pankadje- heid daar van gewerkt wiert, als het
ne , de een door Aroe Palacka, en de an- buitengeregt van de Landpoort op Ma-
der door zyn schoonzoon, die in Goa cassar af gelegen is
woonde, reets begraven waren Ook moest er, na ’t voltooijen van deze

Wy hadden te dier tyd 100 dooden Pagger, nog een gemaakt worden
en gequetsten bekomen; doch hoe veele Daar op liet hy ’t veld na Goa ontdek-
die van den vyand waren, kon men met ken, vont op de plaats, daar de koning
geen zekerheid zeggen ; doch dit wist van Boni gewond was , wel 2o of 30
men, dat Aroe Palacka in ’t been gescho- dooden, en eenige der zelve met de hoof-
ten, en dat de zoon van Crain Bonteme- den reets afgekapt, leggen.
nompo dood gebleven was. Te dezer tyd trokken ook 6 of 70o

Op Woensdag den 16den dito quamde Macassaaren buiten de Bonische poort van

koning van Tanetta, uit last van den ko¬ Goa, posteerden zich tusschen deze poort
en tusschen hunnen Pagger, alwaar zyning van Boni, by Capitein Steenbergen,

om hem kennis te geven, dat, vermits bleven leggen.
De koning van Boni, en zyn zoon,hy van wegen zyn wonde het opperbevel

bevonden zich nu redelyk, welkers Ge-over ’t leger niet meer voeren kon, den
zanten, door Soeropojako als hoofd geleid,koning van Loeboe als eersten of opper-
ten 4 uuren aan die van Goa quamen ver-veldheer, en dat hy hem, te weten, dien
indagtigen, dat, eer die van Boni en Goavan Tanetta, als tweede, en Aroe Belo
Mohhammedaans wierden, eenen Latere-als derde hoofd van zyn leger aangestelt;
doeni koning van Boni, en eenen Soedangdoch te gelyk ook goedgevonden had,

ko-
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koning van Goa was, en dat beide deze
koningen toen zeer goede vrienden ge-
weest waren, welke vriendschap nog on-
langs, toen de koning van Goa, en Crain
Bontosonggo zich op Tsjinrana bevonden.
op het huis Latemojoe weer bevestig
was. Ook voegden zy hier by, dat zy
tot onderhouding van de zelve nu 1 cati
en i thail goud bragten , alzoo 'er nu
reets bloeds genoeg, tot koeling van de
gramschap des konings van Boni, over de
vlugt van zynen zoon, gestort was; laa-
tende door Aroe Oejong daar nog byvoe
gen, dat zy vergeten waren, dat de E-
Maatschappy van ouds der beider ryker
welstant altyd gezogt, en dat zy vee
preuven daar af gehad hadden.

En om te toonen, dat hy daar ontrent

redelykheid gebruiken wilde , zont hy
haar nu acati, en 2 thail, goud, begee-
rende niet anders , dan ’t geen ’t oud
Mohhammedaans geloof medebragt; doch
dat zyn zoon tegen hem gezondigt had
en dat het billyk was, dat hy voor hem
een voetval dede, en vergiffenis ver-
zogt, die, toen hem de zelve aangebo-
den was, daar niet na had willen luiste-
ren, behalven dat hy ook de vermaaning
van de E. Maatschappy verworpen had,

Staat van waar uit men moest oordeelen, dat zyn
’s koning zoon niet anders , dan ’t bloedvergieten
en des van veele onschuldigen, en te gelyk ook
princen

moedwillens zyn eygen dood zogt.vonde.

Daar op vertrokken die Gezanten, en

de z cati, en 2 thail goud wierden nog
dien zelven avond te rug gebragt, alzoo
die van Goa dit goud niet hadden willen
aannemen, dewyl die van Boni ook haar
1 cati goud te rug gezonden hadden,
zonder dat zy hier op eenig ander ant-
woord gaven.

Op Vrydag den 18den dito geraakten
beide de Paggers, de eene op Maneroeke,

en de andere, wat verder gelegen, vol
toid, en zy wierden door Aroe Salckette,
en door die van Tamoenang, bezet.

Van dezen morgen wiert ’s konings
wond ook gespuit, en was de opper-
wondheeler, Mr. Jacob de Poorter , van
gedagten , dat de koning met ; kogels
getroffen was, en dat er een agter in
’t spier van den bil, en de twee anderen
door de lies in ’t hol geraakt waren.

Wegens de prins, Aroe Mampoe, kreeg
men berigt, dat zich die nu redelyk wel

na den tyd bevont.
Den 19den dito waren de Bondgenooten

bezig, om de Paggers op den hoek van
Pakedjene op te werpen; doch moester

die, om den sterken aanval, en ’t on
ophoudelyk schieten, staken.

Op Sondag den zosten dito verzogten
de koningen van Boni, Loeboe, en Ta-
netta, om a stukken geschut, zynde -
ponders, om die tot zekere onderneming
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te gebruiken , waar op men eerst ’t ant-
woord van den Heer Landvoogt afwag
ten moest.

Deze morgen geraakten die van Bon
met die van Goa, over ’t maaken van die
Pagger op Pakedjene , weder aan malkan
deren, by welk voorval de Bondgenooten
braaf stand hielden , waar door de onzen,
in ’t maaken van den voorigen Pagger be¬
et, met een nieuw Paggertje ten eersten

in staat van verdediging geraakten; doch
zy verzogten nogmaals z stukken geschut
te mogen hebben.

Men zeide, dat wy te dier tyd 2o doo-
den, en 25 gequetsten, en dat die van
Goa 'er niet veel minder hadden; ook
bragt men de 2 hoofden van Carretojo,
Peranakan Malajoe (dat is, een Maleits

inboorling) en van Dain Mangapa, zoon
van den koning van Bontein, by den ko¬
ning van Boni

Het eerste wiert door Crain Bangkebe,
en ’t laatste door de Towadjos gekregen,
en deze hoofden zyn, op ’t verzoek der
vrienden, aan de zelve wedergegeven

Tegen den avond quam de koning der
Towadjos aan Capitein Steenbergen zeg-
gen, dat hy op dezen dag 46 gequetsten,
en 4 dooden bekomen had; ook hadden
die van Tanette, vermits zy zeer dapper
stand hielden , nevens die van Bankle al
eenige schaade geleden.

Den 2rsten dito trokken de Bondgenoo¬
ten weder uit hun legerplaats, tastten de
Macassaaren met veel dapperheid aan, en
stonden als mannen, gansch onbeweeglyk ;
doch de koning van Loeboe verzogt we-
derom a stukken geschut, met haar toe-
behooren, en met de bosschieters, waar

op de nader ordre van den Heer Land-
voogt eerst moest afgewagt worden.

De koning van Goa was met den groo-
ten standaard tot voor ons Paggertje ge-
komen; maar zoo dapper afgeslagen, dat
hy geen lust had, om weder te verschy-
nen : want hy wiert met 3 verscheide

kogels gequetst, en was daar op met zy-

nen opgerolden standaard stil na Goa ge-
weken. Daar beneven waren ’er al elf
voorname afgekapte hoofden voor den
koning van Boni gebragt, dat de Bond-
genooten geen kleinen moed gaf, te meer
wanneer zy ’t verzogte geschut van den
Heer Landvoogt bequamen, waar op zy
de Macassaaren geheel verdreven, en de
Pagger voltoit raakte

Men had Aroe Palacka op dezen dag,
nog gisteren, niet buiten vernomen, waar
uit zommigen gisten, of hy niet mede
mogt gequetst zyn ; waar op egter niet
de minste staat te maaken was, aangezien
men niet hooren kon , wat schaade de
Bondgenooten hen aangedaan, of wat zy
zelf daar by geleden hadden

Na dat nu de Pagger den 22sten dito
vol¬E e 2
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hy nu voortaan door de zelve vry fterker, 1710.voltoit was , wierden de koningen van
dan tot nog toe, stont aangetast teLoeboe, Tanette, Toeratte, Bangkle,
worden.en van Salekette op de regter, en de ko¬

Den zasten dito quamen 'er Gezantenningen van Soping der Towadjos, die
van Goa, om op den brief van de Heerenvan Mandar, en Tampaning, op de lin- Slegt ant-
Landvoogden Erberveld en van Tholl teker vleugel geplaatst, en men stelde de woord

er op.antwoorden ; zy waren met hun drieBoegineezen vlak voor de Pagger, ter-
te weten, Crain Bontepaja, den Sabandarwyl de koning van Boni op Jongay zyn
Crain Gressic, en Glarang Manassa, bene-rust hielt, laatende het oppergezag over
vens een tolk ; doch zy bragten een zeerzyn leger nog aan den koning van Loe-
bespottelyk antwoord , weshalven henboe , die hy wilde dat met den koning
niet toegelaaten wiert na ’t kasteel Rot-van Tanetta over alles, alzoo dit een vorst

terdam te gaan, en gelast, om, zoo zyvan ervarentheid was, eerst raad- plegen
iets naders te zeggen hadden, dit in ’t le-zou.

Ondertusschen begeerde de koning van ger maar voor te stellen, en af te hande-

len.Boni, dat Crain Lepecassing, en zyne lyf-
Zy zeiden egter, dat Crain Bontosonggewagt, maar by hem zouden blyven, om

zyn uiterste best gedaan had , om Aroehem tegen eenig schielyk toeval te dek-
Palacka te bewegen, dat hy weder na denken; aangezien ’er bessoten was, dat de
koning zynen vader keeren wilde, dochBondgenooten daags 'er aan opbreken
alle zyne beweegredenen waren by dienzouden.

’s Namiddags quamen ’er twee Gezan- prins verworpen , en men had op den
zelven niets konnen winnen, zoo dat hetten uit Goa, te weten, Dain Matoeling, en

Dain Karkelli ; doch deze zeiden last te aan hem veel meer, dan aan den koning,
hebben, van niets , dan in 't bywezen of de Grooten van Goa, haperde.
van den koning van Loeboe, te zeggen; Ook verzogten zy, dat de koning van

be¬’t welk dan eindelyk geschiedende , Loeboe zelfs eens in Goa geliefde te ko-

stont huu geheele boodschap daar in, dat men, om hem daar over aan te spreken,
de koning van Loeboe als Middelaar tus- alzoo zy oordeelden, dat zyn gezag, en
schen de koningen van Boni en Goa zoude zyne beweegredenen, zeer veel by hem
mogen handelen; dat al zooveel was, of zouden gelden ; doch deze koning sloeg
zy niets verzogten, alzoo zy wel wisten, dit vlak af, alzoo hy na de Heeren Land-
dat daar op niets volgen zou. voogden, en na zynen vader, niet had

Op Woensdag den 23sten dito bevont willen luisteren.
Den 2esten dito quamen de Gezantenzich de koning van Boni zeer fraai, en

men kreeg toen ook berigt, dat Crain van Goa weder in ’t leger ; doch men
Pangkanene in de laatste treffing doodge¬ vont goed hen voor af te zeggen , dat,
bleven, en dat Aroe Palacka in zyn been zoo zy met geen andere voorwaarden van

gequetst was ; waar op de koning van vrede quamen , zy maar weder vertrek-
Loeboe de gemeene zaak nader met Crain ken konden, alzoo zy niet genegen wa-
Aganonja, Aroe Belo, en met den eersten ren, zich van hen om den thuin te laaten

bestierder van ’t ryk van Boni, Carelessang eiden , en dat men besloten had , met
overleide , en in welke byeenkomst by het maaken van de Paggars zoodanig
de Bondgenooten goedgevonden wiert, voort te gaan, dat men ten eersten onder
een minnelyken Maleitzen brief uit naam Goa mogt geraken.

der E. Maatschappy aan den koning van Ondertusschen, klaagde de opper-
RadjaGoa, aan Crain Bontosonggo, en aan de wondheeler, Mr. Poorter, aan den Heer
Boni ’s

verdere Ryksgrooten van Macassar te Landvoogt van Tholl, dat hy, van we-klein-
schryven , en daar by nogmaals de over- gen de kleinzeerigheid en pynelykheid des zeerig-
gave van Aroe Palacka aan des zelfs Heer konings van Boi, het noodige tot het held-

vader te verzoeken, met verzekering, geneezen van zyne wonde niet doen kon
dat dan den oorlog ten einde zyn zoude. en dierhalven best oordeelde , , dat de

Zy wiert door eenen Boemi Parigi, Heer Landvoogt hem doch geliefde te
verzeld zynde van een Hollandze vlagge, doen begrypen , dat ’er geen ander mid-
die men voor uit droeg, gebragt, en men del was om hem spoedig te geneezen,
liet dezen vorst ook verder aanzeggen, dat dan ’t geen by hem reets aan den koning
by hier mede de E. Maatschappy groot voorgeslagen ; maar ’t geen hy veragte-
genoegen geven , doch dat hy, zulks lyk van de hand gewezen, behalven dat

niet doende, oorzaak wezen zou van al men ook groote vreeze voor een schie-
het onnoozel bloed, dat verder om zul- lyke verergering had, indien ’er ten
ken geringen zaak, die men zoo gemak- eersten niet tegen voorzien wiert ; waar
kelyk byleggen kon, stont vergoten te toe de koning meer geduld van nooden
worden; oetuigende dan geen deel in had.
’t allerminste daar aan te willen hebben, Ten 2 uuren ging Capitein Stee nbergen

en dat zy hem konden verzekeren , dat na den Heer Landvoogt, om over eenige
Zaa-
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1710 zaaken van gewigt te spreken, na welke
verrigting, en zyne te rugkomst in ’t le-
ger, men goed vont den vyand aanstonts
weder aan te tasten.

Den zesten dito wiert 'er zeer sterk met
De vyand

geschut op ’t huis van Crain Bontosonggo
weeraan- en op nog een Paggertje, op ’t hoog pad

getast
ge-voor de poort van Marassa staande.

schoten, alwaar de onzen ook een Pagger
met der haast opwierpen, het welke zy
weer op nieuw den zysten dito op de kant

van de rivier deden.
Den 28sten dito dede de vyand een uit-

val ’s nachts ten I uur op de Pagger der
Loeboneezen; doch zy wierden deftig te
rug geslagen. Zy vernieuwden dien uit-
val nu en dan wel weder, met 6 of 7oo

man te gelyk door de poort Crongrong
op Aroe Belo ’s volk ; doch zy wierden
even, als te vooren , dapper door dien
vorst ontfangen, te meer, alzoo Capitein
Steenbergen den vorst Aganonja tot zyn
hulp zont.

Den z9sten dito besloot men, om daage
Die zyn er aan op ’s vyands Pagger een algemee-
Pageer

nen storm te doen ; , doch men vernam
verlaat.

na de middag, dat de vyand zyn Weste-
lyke Pagger verlaaten had, en nu al over
de rivier getrokken was, reets bezig

zynde om daar een nieuwe Pagger te
maaken, en post te vatten.

van Boni vryHeden was de koning
beter, en wat geduldiger, dan te vooren,
zoo dat 'er nu hoope was, dat zyn wonde

spoediger zou genezen worden.
Den zosten dito viel ’er niets van belang

VOOr

Den 3rsten dito tastten de onzen een
De onzen Paggertje van den vyand, zonder gevolg,
krygen Ookalzoo ’t ons wat tegenliep , aan.
klop- wiert hier een korporaal met een spat

gequetst, en ons kanon, met veel gevaar
van het te verliezen, te rug gebragt.

ge-Verscheide anderen wierden hier

dewond ; maar daar en tegen hadden
envolkeren van Timoerong, Salekette,

de Towadjos, zich over de rivier in een
sterke Pagger van den vyand geposteert,
en by ’t overkomen van deze rivier ver-
scheide andere Macassaarze opgeworpene
vastigheden ontdekt , waar op men dan
goedvond een vergadering der Bondge-
nooten , in welke de Heer Landvoogt
mede tegenwoordig zyn zoude, daags er
aan te beleggen, waar in den rsten Augusti

Vergeef besloten wiert, dat de Bevelhebber Stok-
ze tog visch met eenige artillery een aanval op
van Stol zekeren Pagger doen, en dat hy 2 stuk-
visch.

ken, 6 of 8 ponders, mede nemen zou-
de; doch zyn togt was te vergeefs, alzoo
de Bondgenooten niet eens hadden durven
aanvallen.

Den 2den wierpen de onzen op ’t padNieuwe

Paggers. by nacht een Pagger en de Macassaaren
op ’t einde van dit pad 'er twee op, tasten-
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de ’s avonds een Pagger van ors op de ryra
kant van de rivier, welke door Aroe Jaling
bezet was, aan. Men miste dien avond
den granadier Jan Lammekens , die den

3den door die van Goa overgelevert wiert.
Ook wiert de Pagger over de rivier door
de onzen verovert, en op den 6den (alzoo
’er den 4 en gden dito niets voorviel) weer

een Pagger door ’t volk van Maros digt
by Theyn gemaakt, uit welke men met
handmortieren gemakkelyk vuur in de
stadt Goa werpen kon.

Ten 9 uuren quamen eenige afgezon-
Cematten

denen van Goa, te weten, Carrekalle
van Goa

en Carretacko, door den Koning en Groo beant-
woordten van Goa gelast, om aan Radja Loehot

te vraagen, waarom hy een Pagger zoo
digt voor Theyn dezen nacht had laaten
maaken , daar de koning van Goa giste-
ren avond al had laaten weten , dat hy
heden Gezanten zenden zoude, om een
stilstand van wapenen te verzoeken.

Hier op gaf de koning van Loeboe
tot antwoord , dat zulks geschied was,
om onze andere Paggers te verzekeren,
en dat die Pagger de goede voorstellingen
van vrede niet verhinderen zoude ; be¬-

halven dat die van Goa den ganschen
nacht op den Pagger van Aroe Belo ge-
schoten hadden, weshalven hy zeer goede
redenen had, om met dit zyn werk voort
te gaan , daar by voegende, dat, zoo
hun koning nog iets voor te stellen had,
hy dat dezen middag nog doen moest,of

dat hy te laat komen zoude.
Daar op wiert ten eersten ordre gege-

ven , om de Pagger voor Theyn nog
om met kanon engrooter te maaken ,

mortieren den vyand te konnen aantasten.
Pas na de middag quamen die Gezan-

ten van Goa weer by den koning van
Loeboe, verzoekende uit naam van hun-

nen koning uitstel tot morgen , om na-
dere voorslagen te doen ; doch de ko-
ning van Loeboe wees dit van de hand,
en zel, dat, zoo zy ’t goede in den zin
hadden, zy dat nu volgens ’t verzoek der

E. Maatschappy dienden te doen. Egter
vont men goed hen zoo lang te laaten

wagten , tot dat Radja Loeboe hier over
met den koning van Boni, en met Ca-

bitein Steenbergen, eerst zou gesproken
hebben, die goedvonden dien eenen dag
( alzoo dit volgens de Celebize grond- en
landwetten niet wel mogt geweigert
worden) aan den koning van Goa toe te

staan, mits dat zy by eede op den Coraan
dan morgen weer hier moesten verschy-
nen, om hen verslag van een vast besluit
des Konings en der Grooten te doen;
doch voor af maakte men hen ook be-

kent, dat zy, met het gene de E. Maat-
schappy eischte, zouden moeten te vrede
zyn. Hier op nu was 'er zoo lang stil-

destaud. Tegen den avond wierden
dakenE e 3
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stel, om dan rond uit te zeggen, of hy 1710.daken der huizen in Thein afgenomen,
genegen was over te komen, of niet.’t geen na geen vrede geleek.

De Gezanten gingen dierhalven omDen yden dito wierden de Paggers voor
hem dit af te vraagen, en hy liet daar opTheyn door die van Maros dezen nacht
weten, dat hy nu niet overkomen kon,al meer versterkt. Daar op verschenen
alzoo ’t hun dag van Godsdienst was;de Gezanten van Goa ten 10 uuren voor
doch dat hy , zonder eenig uitstel mor-onze Pagger met een brief van Aroe Pa-
gen tot ons overkomen zoude , verzoe-lacka in ’t Maleits , by welke die prins
kende gedienstig om eenige soldaaten.verzogt, om met Capitein Steenbergen te
die hem uit de poort van Boni ontmoe-mogen spreken. Men nam den brief aan,
ten, en na zyn vaartuig geleiden zouden,doch men moest op ’t verzogte eerst last
als mede , dat wy Theyn in bezettingvan den Heer Landvoogt hebben, die
wilden nemen, om het van allen overlastvoor af aan de Gezanten dede zeggen,
te bevryden.dat , zoo Aroe Palacka met zyn vrouw

Men stont aan den prins dit verzoeken kinderen in ’t kasteel Rotterdam zich
toe, en men gaf hem verzekering, datzelven begeven wilde , hy daar in volle
eenige Enropiaanen hem komen afhaa-zekerheid wezen zou, waar op men nog
en , en zeker na ’t kasteel Rotterdamdezen avond klaar antwoord diende te
geleiden zouden ; van al het welke be-hebben, of dat de Bondgenooten met
noorlyke kennis aan de koningen vanhun werk anders voort zouden gaan.
Boni, Loeboe, Crain Aganonja, en AroeDe Heer Steenbergen herhaalde dit alles
Belo , tot hun volkomen genoegen ge-nog eens tegen de Heeren Gezanten in
geven wiert.'t bywezen van den koning van Loeboe,

Tegen den avond quam hier een ruitervan Crain Aganonja, van Aroe Beloe, en
met een brief, aan Capitein Steenbergenvan den Tomillalang Aroe Oedjong in de
met last van den Heer Landvoogt , omlegerplaats, op dat zy geen reden mog-
verdagt te zyn, aangezien den prins Aroeten hebben van te loochenen, dat zy be-
Palacka zyn verzoek , om door eenigehoorlyk en dubbeld over gewaarschouwt
soldaaten afgehaalt te worden, was toe-waren.

gestaan , dat ’er een troep van 36 man,Ook maakte deze Capitein aan den
onder I sergeant en 2 korporaals hemkoning van Boni bekent, dat zyn zoon,
diende toegezonden te worden, van welkede prins Aroe Palacka, een brief aan den
ook eenige voor een korten tyd zoudenHeer Landvoogt van Tholl geschreven,

dienen , om Goa en Theyn te bezetten.en wat hy aan zyn Ed. wegens zyn ge
Daar na liet men Aroe Palacka door dennomen besluit daar in neder gestelt had,

tolk Brugman vraagen, wanneer hy zouhet welk dezen vorst zeer wel behaagde.
puiten komen; doch de koning van GoaOndertusschen verschenen de Gezan-
dede zeggen , dat hy zelf morgen metten, te weten, Jennang Oeni, en Soeroe
zynen broeder mede na ’t kastcel gaan.Pajacko , weer voor onze Pagger, aan
en hem geleide zoude ; doch de tolkwelke de Heer Steenbergen kennis gaf,
nad Aroe Palacka zelf niet konnen spre-wat ordre de Heer Landvoogt ontrent
ken , vermits hy heel agter in de stadthet afhaalen van den prins, Aroe Palackz,
woonde. Ook liet de koning van Goagegeven, dat hy (Capitein) zelf last on
verder zeggen, dat hy nog niet wist, ophem in ’t kasteel te geleiden, en dat de
wat uur, en of hy te water, dan te lan-Heer van Tholl het verdere verzoek van
de, komen zoudeden prins mede toegestaan had , weshal-

Den oden Augusti , ’s morgens ten 9Aroe Pa¬ven ’er geen langer uitstel te wagten viel.
lack-uuren, quamen zy ons aandienen, dat deZy verzogten zeer ernstig, dat, dewyl
lomt totkoning van Goa, en de prins van Palackazy niet in staat waren, om dezen avond
ons ove-

tegereed stonden, om aanstonts buitennog antwoord te brengen, men de goed-
komen.heid hebben wilde, om maar tot morgen

Daar op zont Capitein Steenbergen denvroeg te wagten; ook zeiden de Gezan-
troep, tot geleide van de prins geschikt,ten, dat Aroe Palacka zeer genegen was,
en men zag hen aanstonts daar na metom by de E. Maatschappy over te ko¬
hun hofstoet de Bonize poort uit, enmen ; doch dat hy bevreest was, zoo
langs den hoogen weg over Maritjaja nalang als hy ’t leger der Bondgenooten
’t kasteel trekken. Hun stoet was weldaar nog zoo uitgestrekt leggen zag; hy
1600 zielen sterk, en dit overkomen vanverzogt derhalven , dat zy eerst wilden
den prins duurde, eer alles in ordre was,opbreken, welk ongegrond verzock hem
tot ’s avonds ten ; uuren. Ook wildenafgeslagen wiert; en dien prins geraaden
se princen van ’t gevolg des konings vanten eersten onbevrecst over te komen,
Goa, en Aroe Palacka, in ’t eerst hunneonder verzekering, dat de E. Maat-
krissen niet overgeven , dat zy daar naschappy hem voor alles , wat hem ook
egter alle aan den Landvoogt deden, dieontmoeten kon, beschermen zou.

hen dezelve toen wedergaf.Daar op kreeg hy nog tot 9 uuren uit-
De
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De sergeant Cornelis van Oosten was
met 24 man in Goa getrolken, waar op
zy door Crain Bontosonggo in Goa, en een
korporaal met 6 man in Theyn gelegt
wierden , om daar ontrent alles goede
ordre te stellen.

Die van Boni begonnen , zoo ras de
koning van Goa, en de prins, voor by
onze Pagger getrokken waren, niet wei-
nig met hunne Hasagaayen te Tsjakalile
en te schermutzeeren, ’t geen deze twee
vorsten zeer mishaagde, aangezien deze

prins zich aan de E. Maatschappy, maar
geenzins aan die van Boni, overgaf.

Hy liet hier af ten eersten kennis aan
Capitein Steenbergen geven, met verzoek,
dat dit mogt gestuit worden, gelyk die
Heer dat ook aanstonts dede beletten.

Den 1oden ging Capitein Steenbergen
met de Messrs van der Stel en Happon na
de verblyfplaats des konings van Boni
om zekeren last by zyn Hoogheid uit te
voeren.

Crain Bontosonggo verzogt ook eenig
volk tot zyn geleide, aangezien hy ge
genegen was, morgen mede in ’t kasteel
Rotierdam te komen; maar alzoo die
Heer ondertusschen onpasselyk wiert, liet
hy het zelve op den 11den zeer beleeft
af weten.

Den 12den dito vertrokken de Gecom-
mitteerden, van der Stel, en Happon, na
dat zy hunnen last uitgevoert hadden;
doch Crain Bontosonggo liet weten , dat

de Boegineezen een vaartuig , hem toe-
behoorende, en van het eiland Sumbawa

komende, aangehouden hadden, 't welk
hy verzogt dat ontslagen mogt worden,
gelyk ten eersten geschiede. Ook viel
’er toen niets verder van belang voor.

Den 19den dito ging de koning van Goa,
met eenige Grooten, voorby onze Pag-
ger na ’t kasteel, op welken tyd ook de
verbonden vernieuwt , en alles ’t geer

nog noodig was, volkomen tusschen haar
Hoogheden , en den Heer Landvoogt,
met alle de Bondgenooten , gesloten,
waar op Capitein Steenbergen nog dien
zelven avond gelast wiert ordre te geven,
dat het leger opbreken en scheiden zou,
gelyk op Woensdag den zosten Augusti
de te ruggetogt na Oedjong Pandan daar
op gevolg is, zynde onze troepen ’s mor-
gens ten 8 uuren, alzoo zy met het aan-
breken van den dag opgebroken waren,
al in die vesting gekomen.

Men zegt dat aan de Macassaaren by
t maaken van deze vrede opgelegt is,

I. Alle de leenlaniden weer te geven.
II. Alle de geroofde cieraaden van de kroon

van Boni weer uit te keeren. Dat ge-
schiet is.

III. Eenige Chineezen, die veel voetangels
gemaakt hadden, ons in handen te geven.
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IV. Gezanten na Batavia te zenden, om 1701.
vergiffenis van haar Edelheden te verzoe-
ken; die den Heer Erberveld kort 'er na

gevolgt zyn.
Goa ’s muuren te slegten.V.

Naderhand is de koning van Goa opp.
den aden October weder met zyn twee ning van
vrouwen, met Crain Bontosonggo, en meer Goa ver-

welkomtandere Grooten in ’t fort geweest, daar
den nieu¬zy op een vet schaap (het grootste, waar
ven

op men de koningen van Boni en Goa, Land-
by hun komst in ’t kasteel, onthaalen voogt.
kan , alzoo zy zeer daar op gezet zyn
zeer heerlyk onthaalt wierden, te meer,
dewyl dit de eerste maal was, dat zy den
nieuwen Heer Landvoogt quamen begroe-
en. Ook sprak men te dier tyd over het
gedoente van Crain Bonterambo (Crain

beteekent een prins, en ook een princes
en dat van haaren man, den koning van
Coeti tegen den koning van Pafir, alzoo
beide deze vorsten van Borneo onder den

koning van Goa stonden; doch die zaak
was van een langer adem , en de zelve
heeft naderhand nog veel moeselykheden
gegeven.

De koning van Boni was den 3den
October van zyn wonde nog niet gene-
zen ; doch de opperwondheeler, Mr.
Bombergen, had ’er nu moed op; hoewel

deze vorst zeer ongemakkelyk te behan-

delen was, waar toe zyne swaarlyvigheid
zeer veel dede.

Ondertusschen was de oude Landvoogt slegte
alhier , de Heer Erberveld , na dat dankbaar-

alles tot stilte geraakt was , op den yden heid door
de Heer

September na Batavia vertrokken; die van Tholl
den Heer van Tholl in dien bekommerly-aan de

Heer Er-ken tyd zeer veel dienst gedaan hac
berveldwant anders kon hy , dewyl zyn tys
bewezen.

uit, en hy vervangen was, maar na Ba¬
tavia vertrokken hebben, alzoo nu alles
voor rekening van de Heer van Tholl liep
doch zyn Ed. beloonde dien Heer dit
gansch niet wel, met ten eersten na Ba-

avia tot zynen laste (zoomen my berigt
heeft) te schryven, dat hy daar alles had
laaten vervallen, en dat hy, daar nu nieu-
welings gekomen, al den last , van
’t vervallene te vernieuwen, zou moeten
dragen.

Haar Edelheden , die niet begeeren,
dat men op de buitenlandvoogdyen eenige
onnoodige onkosten doen zal, namen dit
uist zoo breed niet op, als de Heer van
Tholl wel had gemeint, behalven dat zy
wel wisten, dat de Heer Erberveld, buiten
haaren uitdrukkelyken last, niet bevoegt
was eenige onkosten van belang te maa¬
ken ; en daarom verweerdigde de Heer
Erberveld zich niet eens , om zich daar
over by haar Edelheden te verantwoor-
den.

Men zeide in dezen tyd ook, dat 'er
een
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Batte Poeteh, enz. te doen; maar dat 1712.een geheel andere pot te vuur, en dat deI7II.
hy voor cerst best keurde , zoo lang tekoning van Boni , die doch niet rusten

Nieuwe wagten, tot dat hy op zyn laatste schry-kon , van voornemen was, om weer
reci vens aan haar Edelheden antwoord zouder onzen nieuwe voorstellen en eisschen wegens de

bekomen hebben.voor den landen van Lange Lange, Bontopanno,
koning
van Boni.

HOOFDSTUK.AGTSTE

Yt IOnderlyk voorval in ’t jaar 1711. met eenige Saleyercezen. De Heer van Tholl
W 1712. overleden. Door de Heer Sipman als Gezaghebber, en 1713 als Land-

voogt vervangen. Verdere zaaken van Aroe Palacka. En van Radja Tambora.
De Heer Sipman beschreven. De veroveringen van de Heer Speelman ten grooten deele
verwaarloost. Zeldzaam voorval onder den Heer Dubbeldekop. Die den koning van
Boni toestaat die van Goa aan te tasten. Wat 'er by aanstelling des nieuwen konings van
Goa 1694. enz. gevolgt is. De koning van Boni palmde ook veel landen in. Vertoo-
ning dat men te veel land aan den koning van Goa afgestaan, en wie daar toe aanleiding
gegeven heeft. Men moet de Macassaaren streng bestieren. Onvoorzigtige beschuldiging
van den koning van Bima, die bleek onschuldig te zyn. De Heer van Thye herstelt deze
zaak. Radja Palacka stelt eene van zyne bywyven tot koningin van Soping aan. Lyst
der Heeren Landvoogden van Macassar. Opperkooplieden bier. Capiteins. Fiscaals.
Sjahbandaars. Winkeliers. Soldy-boekhouders. Geheimschryvers van Macassar.
Hoofden van Bima.

digt, en dus al de schuld van dit onge-N’t jaar 1711. den rsten Maart, vielWonder¬
val op den dooden geschoven , daar’er een zeer droevige zaak in 't kasteellyk voor-
’t immers in ’t geval van Aroe Palacka byval in 'tTRotterdam voor. Eenige lieden van
zyn overkomst gebleken is, dat 't over-jaar 1711. ’t eiland Salever over eenigen tyd na den

met eeni-
geven der krissen wel ter degen de ge-gesaleve- koning van Boni gevlugt, en door de E.
woonte tot nu toe is.Maatschappy van dezen vorst geëischt

reezen.
In ’t jaar 1712. den yden Juni quam dezynde, om ze als wegloopers aan de Heer De HeerHeer van Tholl hier te overlyden , waarvan ThollLandvoogt over te geven , wierden de

op de Heer Hartenberg het gezag tot den in’t jaarzelve ao in getal op zekeren dag door
1712pden October waarnam ; doch in de maancdezen koning aan dien Heer gezonden.
overle-

van September hoorde men op Batavia.Zy quamen onder ’t opzigt van een
den.

dat de Ryksgrooten van Goa hunnen ko-zeer oud man in de vesting, waar op Ca-
ning op eigen gezag afgezet, en den ko¬pitein Steenbergen hen, volgens gewoon-
ning van Tello tot hunnen koning haddente, hunne krissen afeischte ; ’t welk zy
aangestelt, twec quaade zaaken, tot geenniet gewoon, of wel voor iet quaads
van welke zy de allerminste magt had-albevreest zynde , had die oude man ,
den, veel min om dit buiten kennis vaninstampvoetende, zyn kris uitgerukt ,
de regeering van Macassar te doen.de grond gestoken, en de zelve 'er weer

Door denMen schreef dit aan haar Edelhedenuitgehaalt ; waar op alle de anderen ten
Heer Sip-die daar tegen in het toekomendedeeersten amok speelden, en yder op zulk
man als

noodige ordre stelden , na dat de Heeeenen, dien zy maar met hun geweer be¬ Ceruit¬

Joannes Philippus Sipman, gewezen tweede hebber,gaan konden, aanvielen, onder welken zy
in Amboina , op den psen October de en 1713.toen ook Capitein Steenbergen, en meer

als Land-Landvoogdy van Macassar, en ’t gezag voogt,anderen , doodelyk gewond hadden,
van den Heer Hartenberg overgenomen vervan-zynde het duizend tegen een , dat de
had. Hy was van dien tyd af maar Ge-gen.Heer van Tholl niet mede onder de voet
zaghebber; doch wiert in ’t jaar 1713gestooten was. De meeste van deze
Landvoogd.wegloopers wierden met de kolven der

jaarDe prins Aroe Palacka zat in ’tsnaphaanen doodgeslagen , doch eenige
1713. nog in de vesting Rotterdam ge-Verderewierden egter gevangen bekomen; ook

on-zaakenvangen; en, zoo het den naam had,waren 'er 7 of 8 Europiaanen dood ge-
van Aroeder onze bescherming, maar ondertusschenbleven.
Palacka.

mogt hy ’er nietuitgaan, alzoo men danZy hadden Capitein Steenbergen zoo wel
weer voor nieuwe moeite vreesde , ver-geraakt , dat hy ; dagen daar na quam
mits hy niet genegen was, zich voor alste sterven; en de Capitein Lieutenant
nog aan den koning zynen vader over teSteenbof volgde in zyn plaats.
geven ; maar den 23sten Augusti kregenHy wiert na zyn dood van onvoorzig
wy de tyding op Batavia, dat hy , dittigheid, in 't afeisschen der krissen, als
leven moede, uit de vesting gevlugt,of dat geen manier meer was, beschul-

en
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en genegen was zich op nieuw tegen den
koning zynen vader in postuur te stellen
Hoe dit nu afgeloopen is , kan ik niet
zeggen, alzoo ik zedert geen berigt meer
over dit stuk bekomen heb.

Den 23sten Augustus was 'er op Bima
weer eenige beroerte door bestel van der
koning van Tambora geweest, die schoon

hy over zyne bevoorens aangeregte moord
van de koningin van Dompo op Bima.

en over zyn stout optrekken met zooo
mannen tegen ons volk, zoo lang aan de
Kaap gevangen gezeten had (gelyk ik
hem daar in ’t jaar 1705. op de wooning
van de Heer Landvoogt van der Stel in
Hottentots Holland met zyn vrouw ge

zien , en gesproken heb) nu nog niet
rusten kon, en zich dus nu weder in
nieuwe moejelykheden ingewikkelt had
Hy had bevoorens getragt, om den ko¬
ning van Dompo zelf te vermoorden,
doch, dien niet vindende, zich aan zyne

gemaalin gewroken, en zyn voornemen
was toen zich meester van Bima, Dompo,
en van de drie overige ryken op ’t eilanc
Sumbawa te maaken, dat hem mislukte

Hy was uit zyne gevankenis aan de kaar
door de Heer Johan van Hoorn pas ver-
lost, en op Batavia gekomen; en wiert
in ’t jaar 1713. om zyne nieuw verwekte
beroerte op Bima, door zyn schryven en
woelen , weer na de Raap na zyn oude
gevankenis, daar hy nu wel blyven zal,
gezonden.

Wat 'er nu verder by de regeering van
de Heer Sipman (die in ’t jaar 1721. hier
nog regeerde) voorgevallen zy, is my on
bekent, dan dat ik alleen tot lof van dien

Heer zeggen moet , dat ik de eere heb-
be , om zyn Ed. voor een wakker en
braaf Bestierder, en voor een zeer be
leeft, minnelyk, en gulhertig Heer te
kennen, zoo dat ik vast stelle, dat Macassar
onder zyn bestier zedert gelukkig geweest,
gelyk ’t geen geringe blyk ’er af is, dat
zyn Ed. in ’t jaar 1722. daar nog zynde,
Buitengemeen Raad van Indien geworden
en 1723. vervangen is door de Heer Jo-
han Frederik Gobius gewezen veldheer or
Java , doch laatst Geheimschryver van
haar Edelheden.

Nu zoude ik van deze stoffe wel konnen
afscheiden; maar moet hier nog iets by-
voegen, ’t geen ik oordeele voornamelyk
tot de zaaken van Macassar te behooren.

Dat de Ed. Heer Speelman door zyn
heerlyke verovering van Macassar een

grooten steen van ’t herte der E. Maat-
schappy geligt, en haar ontrent Amboi
na, en de verdere groote Oost, (waar
door men Celebes, Amboina, Banda,
en de Molukze eilanden verstaat) zeer

gerust gestelt heeft, is reets bevoorens in
’t breede vertoont; maar wat heeft het
ons veel konnen helpen, dat wy op Ma¬
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cassar veele landen daar by bekomen heb¬
ben, en door ’t storten van zoo veel bloed

meesters daar af geworden zyn, vermits
men daar na, door ’t plegen van deze en
gene onvoorzigtigheden, en op ver-
scheide quaade berigten van baatzoekende
lieden aan haar Edelheden , van tyd tot
tyd zoo veel landen aan deze kleingemaak
te, en zoo deftig gekortwiekte koningen
weder gegeven heeft (onder voorgeven,
dat het maar kleine stukskens land waren,
die deze koningen van haar Fdelheden
verzogten, maar dat zulke Landvoogden
wel beter wisten , en daar zy gewigtige
redenen toe hadden , om egter andere

getuigenis daar af te geven) dat de Heer
Speelman, zoo zyn Ed. eens weder opzien

mogt, naauwelyks eenig overschot van
die groote en menigvuldige landeryen,
by zyn Ed. zoo dapper verovert, meer
vinden zou, alzoo deze koningen, vol-
gens hunne listige gewoonte, ’t eene voor
en ’t andere na hier weer ingepalmt heb-

ben , stellende dit hun verzoek dan by
haar Edelheden zeer gering voor, na dat
zy zulk een Landvoogt voor af door ge-
schenken, in der stilte , hadden weten
op hun zyde te krygen om een gunstig
berigt aan haar Edelheden te geven, op

welk berigt egter deze landen (zoo my
van aldaar zeer kondige lieden berigt is
van haar Edelheden noit aan die konin-

gen gegeven zouden zyn, indien zy een
nette kaart van Celebes (gelyk dat be
hoorde) in haaren Raad gehad hadden,

dewyl zy dan te grooten onderscheid
tusschen ’t voorstel, en de grootheid van

verzogt wiert,datzulken stuk lands ,
ontdekt zouden hebben.

Zeker Heer, die lange jaaren op Ma-
cassar gelegen, en alle die zaaken zelf-
bygewoont heeft , heeft 'er my een net
berigt van gegeven , ’t geen ik, zoo als
’t my opgegeven is, hier byvoege.

Een van de eerste Heeren , die daar

over veel aanvegting (zoo die Heer zegt
geleden heeft , is de Heer Dubbeldekop
geweest

Hy wiert door den koning van Boni-
of door Radja Palacka, sterk aangezogt
niet alleen om zekere landen weder te
hebben; maar verzogt ook verlof van op
die van Goa los te mogen gaan. Om zyn
oogwit te bereiken, bood zyn Hoogheid
hem zeer veel fraaje geschenken van goud
aan, en zelfs ook een goud Pinangbekken
met zyn toebehooren-

Hy schreef hier een brief over aan de
Heer Harthouwer terwyl hy nog ontrent
Pannakoke dreef, die hem daar op een
twyffelagtig antwoord gaf, daar alleen
byvoegende, dat by die koningen, gedux-
rende zyne regeering, altyd in een evenwigt
gehouden, en zich daar wel by bevonden
had.

DaarFf

Zeldzaam
voorval

onder den
Heer

Dubbel¬
dekop.
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Daar op gaf egter de Heer Dubbeldekop
Die den

(wetende op wat grond hy dat dede) aan
koning
van Boni den koning van Boni verlof, om den ko¬

toestaat ning van Goa aan te tasten ; doch zoc
dien van ras de Heer Dubbeldekop wel overwoog.
Eu 221

wat hy gedaan had , was hy daar overte tasten

zeer verlegen, ging boven na zyn kamer,
en is van groote droefheid kort daar na
dit bestorven

Op dit gegeven verlof taste de koning
van Boni dien van Goa in ’t jaar 1677.
aan , dat haar Edelheden egter quaad
keurden, schoon ’t goed in zich zelven
was, dreef hem uit Goa, gelyk hy 'er
ook tot ’t jaar 1694 uit gebleven is,
woonende in een dorp aan strand ,om

dat hy zyn leven in Goa voor de Boniers

niet zeker hielt ; weshalven zyn Hoog
heid ook eenigen tyd zyn verblyf5y
t kasteel Rotterdam gehouden heeft, en

naderhand na Batavia vertrokken, en daar
overleden is

Wat 'er Zyn vervanger woonde, na dat hy in
by aan- ’t jaar 1694. met Radja Boni vereenigt
stelling
des nieu- was, eerst aan strand, en daar na gerust
wen ko- weer in Goa, ’t geen, met zyn wal van
niugs van klei en doornen , de gedaante van een
Goar 694 stadt hebben wil.
ens. ge¬ Deze koning van Goa nu begon in

volgt is
’t jaar 1694. de stadt Goa heimelyk te
versterken , waar tegen de koning van
Boni mede verlof verzogt, om Bontu-
walac te versterken, en daar een wal om
te haalen, ’t geen hem de Heer van Thye
afraadde, doch dat hy zeide te zullen na-
laaten, als de koning van Goa dat mede
naliet, en ’t gemaakte afbrak. Dit wiert
dierhalven door Gevolmagtigden onder-
zogt, en waar bevonden, alzoo 'er wel
1i of iz vastigheden ongemaakt waren,

waar na men dan ’t zelve aan den koning
van Boni in opzigt van Bontuwalac toe
stont, in zoo verre, dat hy ook ’t open
veld met een afsnyding verdeelen mogt.

De ko¬ Na de dood van Dain Tahalille heeft
ning van de koning van Boni ook Bonteyn, en veel
Boni landen daar onder behoorende, behalven
palrnde
ook veel meer andere, van haar Edelheden ver-
landen in zogt, en die niet alleen verkregen; maar

ging ook van tyd tot tyd voort, om meer
andere landen allenskens in te palmen;
dat haar Edelheden nog wel eens zal
konnen berouwen.

Bevoorens is reets gezegt, dat de ko-
ning van Boni de magtigste der twee op-
perste koningen op Celebes, of op Ma-
cassar is, die, hoe groot en ontzagche-
lyk hy ook zy, op zich zelven aange-
merkt van een zeer gering vermogen zyn
zou, indien de E Maatschappy de hand
maar van hem aftrok, en hem dryven
liet: want dan zouden de meeste konin
gen, die hem om ’ gezag der E. Maat-
schappy nog aanhangen, aanstonts tot
den koning van Goa overgaan, en hem
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alleen laaten zitten , daar hem alle deze
volkeren nu met veel schrik na de oogen
zien.

Hier uit kan men dan zeer wel bezef-

fen , dat, gelyk men aan de eene zyde
voor alle de andere koningen hier niets
te vreezen heeft, zoo lang de E. Maat-

schappy hem maar aan haar snoer houd
dat zyn eigen belang hem mede raad

het aan de andere zyde nogtanszeer noo-

dig is tusschen deze twee opperkoningen
zoodanigen evenwigt te houden , dat
men verzekert zy, dat er, uit een al te

groote vriendschap der zelven , geen
quaade of gevaarlyke gevolgen voor haar
konnen voortkomen ; te meer, om dat

men van tyd tot tyd aan de listige ko-
ningen van Goa reets niet alleen de vesting
Pannakoke, zoo dapper van de onzen
ingenomen, maar ook veel schoone lan-
den afgestaan heeft

Hier toe is wel de eerste grond (zoo veroo-
men my berigt heeft) door de Heer datning

men teFrancois Prins gelegt, een Heer, aan
veel landwien men (schoon hy anders de beste
aan den

man des werelds ware) zulk een dierbaare
koning

Landvoogdy, en van zoo veel uitzigt. van Goa

afgestaan,als die van Macassar, noit moest toever-
en wietrouwt hebben, alleen om dat hy van de
daar toe

Roomsche Godsdienst, en waar door hi aanlei

in staat was, om ons daar veel nadeel tedingge-

gevendoen, behalven dat dit tegen de grond
heeft.regering van ons land vlak aanliep, alzoc

wy ons noit van ’t jok van Spaanjen vry-
gevogten hebben, om weer op nieuw
Paapze overheden in ons eigene landen,
met zooveel gevaar als hier, aan te stel-
len. Een zaak, daar immers in opzigt
van ’t wereldlyke, en nog meer in opzigt
van ’t kerkelyke , op behoorde gelet te
zyn , en dat op geen andere plaats met
meer gevaar, dan hier, kon verwaar-

loost worden; en over welke een Papist
zelf zal moeten bekennen, dat ik daarom

gelyk hier in heb, om dat men in de

landen, daar zy meester zyn, geen an-
dere Overheden, dan van hunnen Gods-

dienst (gelyk ook redelyk is) vinden zal :
want alzoo zeldzaam als ’t luiden zou een

Landvoogt van den Hervoimden Gods-
dienst tot Romen te hebben, alzoo mis-
zelyk heeft het op Macassar geluid, een

Paaps Landvoogt over die van den Her-
vormden Godsdienst te gedogen.

Dic Heer nu heeft eerst in ’t jaar 1691.
den Heer Dirk de Haas, hier in Juni als
Commissaris, of Gevolmagtigde van haar

Edelheden, aangierende, den bequaam-
sten Heer, dien is oit gekent heb, om
gewigte zaaken met de uiterste omzig-
tigheid te behandelen , weten te bewe-
gen, om by haar Edelheden door zyne
voorspraak te bezorgen , dat zekere
landstreek, Sodiang genaamt, en als maar

een klein stukje lands voorgedragen,
aan
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aan den koning van Goa (zoo ik meine
weder afgestaan, en geschonken mogt
wordenHier in heeft de Heer de Haas geen
schuld gehad , om dat met reden voor-
onderstelt wiert , dat de Heer Voor
zitter Prins , die daar zeer landkundig
was, hem zoo moetwillens niet zou mis¬
leid hebben, gelyk nograns in dit stuk
geschied is, alzoo Capitein Steenbergen
als sergeant op Maros, daar dit landschar
aangrenst, lang gelegen hebbende, te
dier tyd hier van een geheel ander berigt
na waarheid aan de Heer de Haas geven,
en aan zyn Ed. vertoonen wilde, dat dit
niet een klein brokje (gelyk de Heer
Prins voorgaf) maar een stuk lands we
van ao mylen in zynen omtrek was :
maar de Heer Prins , die dit mede zoo
wel, als de sergeant, wist, gaf hem een
wakkere graauw, en zei, dat hem daar
niet na gevraagt wiert, waar mede hy
vertrekken en swygen moest.

Op dit verdigt berigt van den Heer
Prins wiert, op voorspraak van den Ed.
Heer de Haas, dit brokje lands aan den
koning, eerst voor een gedeelte, en na-
derhand geheel, gegeven.

Na dien tyd hebben zy weer om ’t ei-
land Cadjang, en meer andere landen,
langs de wal van Celebes gelegen , ver-
zogt , die hen al mede op zulke losse
gronden toegestaan zyn, al het welke de
E. Maatschappy (zoo my die voorige
landkundige Heer berigt heeft) nog
wel eens zeer zou konnen berouwen.

Radja Palacka zelf heeft in zyn leven
menigmaal over ons, niet, om dat wy
al te streng, maar om dat wy over de
inlanders veel te zagt en te barmhertig
waren, geklaagt, willende (gelyk veel
goede Staatkundigen met hem staande
houden) dat men de Macassaaren, Javaa-
nen, en verdere Oosterlingen, zal men
deeg van hen hebben, streng regeeren,
en nergens in ontzien moet , dewyl zy
daar aanstonts te stout op worden, be-
halven dat zy die strengheid van jongs af
gewoon zynDeze vorst, het volk van zyn land al-
lerbest kennende, gaf daar van een door-
slaande proeve ten tyde van de Heer
Hartsink, wanneer hy den Ryksbestier-
der van Soping, over een spytig antwoort
aan hem gegeven , om anderen af te
schrikken, de lippen afsnyden liet, dat
my egter al vry wreed, aan een man van
die rang, voorkomt.

Ten tyde van de Heer Prins viel ook
de zaak van den koning van Tambora,
over de moord der koninginne van Dom

po, voor.
Men had aan de Heer Prins een zeer

quaad berigt van deze zaak gegeven.
waar op hy de Vergadering der Lands-
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grooten, en Bondgenooten, zamen roe-
pen dede, beschuldigende, op een valsch
verleent berigt (dat daar na bleck) den
onschuldigen koning van Bima in dien
vollen Raad, en hem als een, die deze
moord bedreven had, voordragende.

Daar op gingen de Landsgrooten (aan
welke de E. Maatschappy op de voorslag
van den Heer Landvoogt of President
van Macassar toestaat, hun eigen misdaa-
digen volgens de Landswetten te rech-
ten en te straffen) met deze zaak voort
en vonnisten dezen koning, om gekrist
te worden.

De Heer Prins nogtans van oordeel
zynde , dat men niet te voorbaarig hier
mede voort moest gaan, aangezien hy
nu nog twyffelde, of die vorst wel zoo

schuldig was, als volgens de ingekomene
berigten geleek , wist de zaak zoo te
draajen , dat zy eenigen tyd uitgestelt,
en dat hy, op nader beraading, na Ba-
tavia gebannen wiert.

byNaderhand kreeg de Heer Prins
een netter navorsching van den Sjahban

daar Junius, een veel netter berigt, waar
by bleek , dat die koning onschuldig.
en dat hy ontrent die gansche zaak zeer
quaadaardig belogen en aangeklaagt was;
waar op de Heer Prins het vonnis, over
dezen koning reets geveld , verandert
wilde hebben

Dit wilde de koning van Boni geen-
zins toestaan, zeggende, dat hy Land-
voogt Prins ) hem zelf als schuldig aan-
geklaagt, en dat zy, Grooten, daar op
een vonnis, met die aanklagt overeen-
komende, over den koning van Bima
geveld hadden, zonder dat de wetten
van ’t land , die hy (Heer Landvoogt )
voor af kende , daar in eenige verdere
verandering konden lyden ; en dat uit
kragte van dien zyn bannissement voort-
gang hebben moest; maar dat hy, ge-
negen zynde hem dienst te doen, wel by
een brief aan haar Edelheden verzoeken

kon, dat hy van dit vonnis ontheft mogt
worden, te meer, alzoo men berigt van

zyn onschuld, doch te laat, bekomen
had.De Heer Prins wel ziende , dat hy
dit niet doen kon, zonder zich zelven
een snede in ’t aangezigt te geven, alzoo
dan zyn valsche aanklagt op een valsch
ingekomen berigt mede voor ’t oog van
haar Edelheden komen moest, wilde
geenzins toestaan, om dit vonnis te laa-
ten uitvoeren; doch quam ondertusschen
te sterven.

De koning van Boni, zeer misnoegt
over het stutten van de uitvoering van
dit vonnis, terwyl deze koning van Bima
nog gevangen zat, trokdaar op ten eer-
sten landwaard in wierf veel volks, en
maakte op Macassar zoo grooten bewe-
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dat de Heer van Thye dien koning hadging, dat haar Edelheden op dit gerugt
laaten begaan, om den koning van Goana Batavia overgewaaid, goedvonden den
wat kleiner en ootmoediger te maaken.Heer Hartsink aan te zoeken , om weer

Na de Heer van Thye is de Heer Beer-derwaarts (gelyk hy eindelyk aannam
nink gekomen, die zich, schoon een jongals Landvoogt te gaan.
Landvoogt , met zeer veel omzigtig-Wy hebben bevoorens reets getoont,

De Heer
heid in die netelige zaak van Aroe Tekedat die Heer op Batavia in’t jaar 1695van Thye
zoodanig gedragen heert , dat de won-gestorven, en dat de Heer van Thye toenherstelt

Aeue derlyke dubbelzinnige bevelen van haarhier als Landvoogt gekomen is.
zaak Edelheden , die (gelyk wel meer voor-Deze Heer, bevindende, dat de ko-

gevallen is) doorgaans met eenen slagning van Palacka, volgens de behande-
om den arm opgestelt, en, zoo ’t quaa-ling dezer zaak na de wetten van zyn
lyk uitviel, zoo geschikt waren , datland, volslagen gelyk had, bezorgde dat
men hem daar van de schuld zou hebbenhet bannissement van den koning van
konnen geven, geenzins hebben konnenBima na Batavia voortging; hoewel ’er
voldoen aan de verwagting, die men erte gelyk zorg gedragen was, om hem
van had, om dat het quaade, in de zaalmetter tyd weder in zyn ryk te doen ko¬
van Aroe Teko opgesloten leggende, metmen ; doch die vorst quam in de gevan-
goed beleid door dezen Heer afgesneden.kenis van hartzeer te sterven.
en de geheele toeleg van dezen en genenDaar op quam Radja Palacka in ’t jaar

Radia Pa¬ daar door verydelt wiert.1696. mede te overlyden, het ryk van
lacka stes Wy zouden nog veel andere zaaken.eene von Boni aan zynen neve overlaatende, doch

het bestier, en ’t voorgevallene op Ma-zy.e by- voor zyn dood had hy in ’t ryk van So-
wyren cassar raakende , konnen zeggen , dieping een van zyne bywyven, voor welke
tot konin- mogelyk aan zommigen al vry wonder-hy groote agting had, als koningin, in
gin van

lyk zouden voorkomen, maar wy moe-weerwil van den koning van Goa, aanSoping
ten, om veel redenen niet alles openbaa-aan. gestelt.
ren, alzoo ik my, zoo veel ’t mogelykNa Radja Palacka ’s dood stelden die
is, voor alle scherpheden, en zaaken,van Soping, op den koning van Goa
die maar eenige , aanstoot aan yemantsteunende , een andere koningin aan
konnen geven, zoeke te wagten ; hoe-waar over de afgezette vorstin aan den
wel 'er zekere gevallen zyn, die my daarnieuwen koning van Boni , ten tyde als
toe geperst hebben, om was ’t mogelyk,hy zou aangestelt worden, quam klagen;
in ’t toekomende, by die gene, aan welkedie daar op die van Soping wel twee of
dit staat, en die ’t dikwils zoo niet wetendrie maal na de reden van deze verande-

gelegen te zyn, te bewerken, dat dezering vraagen, en hen verzoeken liet, deze
en gene misslagen mogten verbetert, envorstin weer in haar voorige plaats te
de quaade zaaken herstelt worden.stellen; maar vermits hy geduurig dwars

Ook is het zeker, dat men na dien tydantwoord van hen kreeg, stelde hy zich
zeer klaar ontdelt heeft, dat die grootein postuur, om hen door de wapenen
toegeventheid van haar Edelheden ( zoodaar toe te dwingen ; gevende hier van

geloove uit goede inzigten, om allesvoor af aan de Heer Landvoogt van Thyt
hier in rust te houden) in zoo veel lan-kennis, diens raad hy hier over ook ver-
den aan de koningen van Goa en Bonizogt ; doch deze Heer raade hem dit
af te staan, enkelyk maar gedient heeftgeheel af, duidelyke redenen door een
om hen en veel andere Macassaarzeberigt van Capitein Wesselburg gevende,
Grooten, ten uitersten stout, ondank-waarom het voor zyn Hoogheid best we
baar, en baldaadig te maaken , ’t geenzen zou weer af te trekken.
ik oordeel dat noit zou geschied zyn,Hy voigde dezen goeden raad, nevens
zoo men in de voorige tyden den teugelalle de Bondgenooten , die gereed ston-
wat strakker gehouden, en hen zooveelden om hem, op een bloote wenk, te
niet ingewilligt had.volgen; maar het had veel beter geweest,

LYST
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LYST der Heeren Landvoogden van Macassar,
en de verdere Opperhoofden hier.

totvan 1607. 1667.
1638. vermoord.N. van Vliet, Koopman.

tot 1646.Johan van Suydwyk, Opperkoopman.
1651. 1654.Evert Janszoon Buys.
1655.Abraham Verspreet of Johan de Barra, 1655.

die ’t ontylugt na Batavia.

Na de verovering van Macassar in’t jaar 1669.
door den Heer Speelman.

1669. 1670.Johan van Opynen, Onderkoopman.
e 1670.Maxzimiliaan de Jong, Voorzitter. 1672.

1672. 1676.David Harthouwer, als boven.
1676. 1677. 7Wybrand Dubbeldekop, als boven.
1677.Paulus de Bocq, Opperkoopman en Gezaghebber. 1678. overleden
1678.Jacob Cops, Voorzitter. 1684)

Hy suerf Buitengemeen Raad van Indien.
Adriaan van Dalen, Opperkoopman en Gezag- 1684. 1685.

hebber.

1685. 1690.Willem Hartsink, Voorzitter.
1694. overleden.Francois Prins, als vooren. 1690.

1700. overleden.Iaae van Thye, Landvoogt. 1695.
enHenrik Collaart van Linden, Opperkoopman 1700. 1700. 12Augusti6 Juni tot

Gezaghebber.
1700.Mr. Cornelis Beernink, Landvoogt. 1703.tot
1703.Willem de Roo, als vooren. 1705.

Johan Jacob Erberveld, als vooren. 1705. 1710.
Gerard van Tholl, als vooren. 1710. 1712. overleden.
Joannes Hartenberg, Opperkoopman enGezag

7 Junihebber van den 1712. tot 9Octob. 1712.
Gezaghebber.Joannes Philippus Sipman, 1712. 1713.
Landvoogt. 1713. 1723.

Word Raad van Indien in ’t jaar 1722.
Johan Frederik Gobius, Landvoogt. 1723.

Opperkooplieden of Tweede Persoonen van Macassar.

Jan van Opynen, Onderkoopman. van tot 1670.1669.

David Harthouwer, Opperkoopman. 1670. 1672.

Wybrand Dubbeldekop, als vooren. 1675. 1676.

Paulus de Bocq, al vooren. 1676. 1678.
door een vanWiert, in zyn stoep zittende,

zyne slaaven gekrist, ontrent ’t jaar 1678.
-Adriaan van Dalen, als vooren. 1678. 1685.

Stierf hier den 2osten Juli 1685.
Francois Prins, als vooren. 1690.1685.
Henrik Collaart, als vooren, of Capitein. 1690. 1694.
Henrik Caas, Koopman van Maart 1694. tot22 Juni 1694.

Mattheus Schenkenberg, Opperkoopman. 1694. tot 1697.

Pieter de Bocq, als vooren. 1697. 1698.
Hier overleden in Juli.

Henrik Collaart van Linden, als vooren. 1699. 1700.
Tot dat den 6 Juni Gezaghebber wiert, dat

hy bleef tot den 11 Augusti.
Jacob Claaszoon, als vooren. 1700. 1705.
Pieter van der Horst, als vooren. 1709.1705.
Joannes Hartenberg, als vooren. 1709. 1712.

Gezaghebber van den 7 Juni tot den 9 Octo-
ber.

FF3 Joan-
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Joannes Philippus Sipman, als vooren, en Ge-van 1712. tot 1713.

zaghebber.
1713. 1716.Diderik van Beerendrecht, Opperkoopman.

1719.
Jchan Happon.

Was dit nog in ’t jaar 1724.

Capiteinen van Macassar.
1671. totvan

N. Cop.
1673.1660.Herman Hanszoon, Lieutenant.
1685.1673.

Nicolaas Pleun. 1687.1685
N. de Ruyter.

16951687.
Herman Janszoon.

Tot dat Emeritus wiert.
1697.1697.

N. Suring, Capitein-Lieutenant. 1698.1697.Pieter Scipio, Lieutenant en Bevelhebber
1698.

Jan Pieterszoon Wesselburg. 1692.
Henrik Collaart. 1709.
N. Smith, Capitein-Lieutenant.

Hier overleden den 20 Juni 1709
17II.1709.

Jacob Steenbergen.
n 1711.Johan Steenhof, Capitein-Lieutenant.

Was nog Capitein in ’t jaar 1724.

van Macassar.Fiscaals

van 1678. totAdriaan van Dalen.
1685.

Francois Prins.
1685.

N. Clarisse.
1694.

Henrik Caas.
1701.Arent van der Myll
1701

Henrik Steenkop.
1702.1701.

Jacobus Vos
1703.1702.Joannes Hackaart
1704.1704.Jacob Cuyk van Mierop.
1707.1704.Jan Snoek.
1709.1707.Joannes Hartenbers
1713.1709.Diderik van Beerendrecht
1716.1713Henrik Wolfraad.
1719.1716.

Johan Happon.
1724.1719.Abrabam van den Anker

1724.Pieter van der Snip.

Sjabbandaars van Macassar.

van 1678. totFrancois Prins 1695.
Abraham Holscher.

1700.1697.Adriaan ’t Hoofd.
1701.Arent van der Myll.
1708.1704.Jacob Cuyk van Mierop
1708.1708.Joannes Hartenberg.
1716.1708.

Johan Happon.
1716.1616.Abrabam van den Anker 1723. overleden.1718.

Rutger Erkelens.
En heeft ook de Winkel eenigen tyd waar-

genomen.

Win-
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Winkeliers van Macassar, die ook Cassiers zyn.
van 1677. tot

N. van Laar.
Winke- 1702.1701.

Joannes Hackaart.liets 1709.
Andrie, Werry.

Stierf toen hier.
1715.1709.Henrik van der Stel.

Hy was dit ook al eer. 1718.1716.
Rutger Erkelens.

1719.1718.Abrabam van den Anker.
1723. overleden.

u 1720.George de Vos.

1724.Jacob Roman.

Soldy- Boekhouders van Macassar.

van 1677. totSoldy- N. de Cok.
Boekhou¬ 1691.Joost Costenobel.
ders. n 1691.Henrik Berghuysen.

Stierf hier.
1701.1701.Jacob Cuyk van Mierop.
1703.1701.Arnold Mol.

1708.1706.Joannes Hartenberg.
1712.1708.Timanus Molineus.
1716.1712.Abraham van den Anker.
1717.1716.Adam van Bleyswyk.

1723.1717.
Jan Landheer.

1724.1723.uElias Nuyts.

Geheimschryvers van Macassar.

van 1677. totAbraham Holscher.Geheim-
1686.schryven N. Blom.

van Ma- 1701. 1702.e¬Jacob Cuyk van Mierop.
cassar. 1703.N. Froiville.

1710.1708.Willem Moors.
1715.17II.Marinus de Jong.
1723.1715.Pieter van der Snippe.
1724.1723.

Jacob Roman.
u 1724.Pieter Albert Vernatti.

Hoofden van Bima.

tot 1708.Hoofden Johan Happon.
1708.van Bima. Adriaan Brouwer.

Hy lag 'er 1710. nog.

NE-
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1537.1537. NEGENDE HOOFDSTUK.

ZAAKEN VAN DEN GODSDIENST.

JAaken van de Oodsdienst op Macassar. Verscheide Godsdiensten op Celébes. De
EHeidensche. De Roomsche, in ’tjaar 1537. al ingevoert. En 1545. voortgezet.

De Mohhammedaansche. Gesprek van den Schryver metOp Soping, en Sjauw.
Dain Matara. Die meind, dat die in tjaar 1605. Doch de Schryver toont, dat ko-
ning Baboe de zelve bier in ’t jaar 1580. ingevoert heeft. De Hervormde Godsdienst.
D. Berghuysen 1670. de eerste Predikant op Macassar. D. van Beek in ’tjaar 1672.
D. Crayvanger bier 1691. D. de Witte 1694. D. Hey 1696. D. Hooglander 1703.

Aanmerking over ’t leeren der Maleit-D. Werntley 1719.D. van den Bosch 1712.
Reden waarom bier de Kerk niet tal-sche Taal bier. Staat der Macassaarze Kerk

Predikanten.ryker is. D. Snoek van Cleef. Macassaarze

Zaaken De Jefuit Petrus Maffeus teekent aan,,D P het eiland Celcbes komen my ’t jaar
van de dat in ’t jaar 1537. , ten tyde van den 1537. alvierderlei soorten van Godsdienst
Gods

Ternataanschen, Portugeeschen Land-ingevoertSvoor , die er of van ouds ge-dienst op En1545.voogt Antoni Galvaan, cenige liedenMacassar. weest, of tegenwoordig nog bekent
voortge¬van ’t eiland Macassar (Celébes, meindzer.zyn.

Verschei- hy, of het koninkryk van Macassar ) inDeze zyn, de Heidensche, de Room-
de Gods-

Ternate, op ’t gerugt van de Godsdien-sche , de Mohhammedaansche, en dediensten

stigheid en Godvrugt van dezen Heer,op Celc-Hervormde Godsdienst.
bes. en op ’t berigt van twee broeders , daar

reets gedoopt , om voor veel anderen,DE HEIDENSCHE
die zy mede bragten, den Doop te verGODSDIENST.
zoeken.

Met hen wiert toen ook FranciscusWAt de Heidensche belangt, deze isDe Hei- Castrius (die daar reets eenigen tyd ge-V de oudste, en men vint hier en
densichue weest was, na Getigan (dat ik niet ken-daar in het gebergte nog overblyfzelen

nen, nog raaden kan) te rug gezonden,daar van , welke ons doen zien, dat zy
die daar den koning, zyn broeders vrouw,in den grond, en in ’t wezen der zaake,
zoon, en veel andere Edelen, ten getaleniets van den Heidenschen Godsdienst der
van 130, doopte, van waar hy toen naAmboineezen, Ternataanen, Javaanen,
’t eiland Mindanao vertrolken is; maaren alle de Oostersche volken daar om
als ik myne gedagien over dit geval uitenstreeks, verschild; de welke in een aan-
zal, oordeele ik wel, dat dit lieden vanbidding van den hemel , de aarde, en
’t eiland Celébes konnen geweest zyn;t heir des hemels (de algemeene Goden
maar dat zy eigentlyk onder den koningvan ’t Heidendom) en in het eeren van
van Ternate, en onder der Portugeezende beelden der zelve, of wel van andere
Landvoogt Galvaan , gestaan hebben,Afgoden, zelfs van boomen, en steenen,
welke zaaken men onder die van Macassardie zy in de oudste tyden aanbaden, en
niet verwarren moet, aangezien die vanin een menigte van bygeloovige plegtlyk-
een geheel anderen aard zyn, en tot deheden bestaat, van de welke zy jegen-
Moluccos behooren.woordig nog vol zyn, en die zy , ’t zy

In ’t jaar 1545. quam van Malakka eenMohhammedaansch , ’t zy van eenigen
Portugeesch koopman, Antoni Payva ge¬anderen Godsdienst zynde, nog niet kon-
naamt, op Macassar, die, zoo de Jesuitnen afleggen , en gewoon zyn open-
Jarricus zegt, by den koning van Socpabaar , daar zy konnen, en de meester

endit zal Soping zyn) g-komen is,zyn, of in ’t heimelyk , daar zy door
zich van daar na het ryk Sion (Sjauw zaleenige wetten en straffen , bepaalt zyn,
hy meenen) 50 mylen van daar gelegen,te plegen.
begeven heeft ; alwaar beide die konin-
gen door den yver van Payva gedooptDE ROOMSCHE
zyn, gevende aan dien vorst van SopingGODSDIENST.
den naam van Louis, gelyk hy zyn ko-
ningin, en veel anderen aldaar, mede ge-E Roomsche Godsdienst volgt in
doopt heeft; doch den koning van SjauwEordre des tyd hier op , alzoo er
heeft by den naam van Jan gegeven.die wel 30 of 4o jaaren voor de Mohham-

Zy verzogten beide , dat Payva, inmedaarische bekent , hoewel daar van
hunnen naam , een verbond met denzeer weinig belang geweest is.

ko¬

Op So-
ing, en

Sjauw.
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en henkoning van Portugal maaken ,
Priesters zenden wilde.

Dewyl nu dit Sjauw een eiland is, dat
onder den koning van Ternate behoort,
word dit hier weder zeer quaalyk onder
de zaaken van Macassar verward , alzoo
het tot de zaaken van den Godsdienst der

Moluccos, of van Ternate, alwaar wy
breeder daar af spreken, behoort.

Het is zeker , dat de Portugeezen in
de laater tyden, wanneer zy hier een vast

Comptoir tot ’t jaar 1660. of 1661 gehad
hebben , hunnen Godsdienst hier verder
uitgebreid, en veel Heidenen of Mo¬
hhammedaanen gedoopt hebben; maar het

is ook zeker, dat deze Naamchristenen,
die dit geloove maar uit wereldsche in-
zigten aangenomen hebben, en geen ge-

noegzaame gronden nog kennis van dien
hadden, het zelve ten eersten weer ver
laaten, en naderhand zich, of tot den
Mohhammedaanschen , of tot den Her
vormden Godsdienst, begeven hebben.

DE MOHHAMMEDAANSCHE

GODSDIENST.

sE Molihammedaansche Godsdienst
Lis van de grootste uitbreiding op
dit eiland, en byna alle de koningen met
hun onderdaanen zyn Moors, en volgen
de Leere van Mobbamnaed, zoo als die
van Aboebekier, Omar en Oetsman aange

nomen is , die men gewoon is Sunniten
te noemen.

Wanneer deze Godsdienst hier een be¬
gin nam , daar over zyn de Macassaaren
het niet eens , waar over men zich niet
te verwonderen heeft , alzoo zy geen
nette aanteekteningen van hun eigen zaa
ken hebben, gewoon zynde de gedagte-
nis van hunne oudste gevallen in hunne

liederen, die zy, ten oorlog trekkende.
opzingen, te bewaren.

Ten tyde , dat ik Legerpredikant op
Java in ’t jaar 1706. was, heb ik over dit

voorwerp wel met zeker Macassaars Ca-
itein, Dain Matara genaamt, een van

de verstandigste Mohhammedaanen, ge-
sproken, en op myn vraage , hoe oud
hun Geloove , en op wat tyd en wyze
het op Macassar ingevoert was, tot ant-

woord bekomen, dat zeker Maleyer, van
Cotatengah, op Sumatra, Dato Bendang
genaamt, in ’t jaar 1605. op Macassar ge-
komen is op een tyd, dat de Macassaaren
nog meest de boomen , en groote stee
nen , als hunne Goden aanbaden. Hy
wees hen aan, dat zulke Goden hen on-

mogelyk in den nood konden helpen,
en deed hen begrypen, dat er een God
was , dic alles geschapen had, en nog
bestierde, en die verscheide Propheten,
als Nabi Moese, of den Propheet Moses,
Nabi Daoed, of den Propheet David,

III. DEEL.
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Nabi Isa Meseehh, of den Propheet Jesus 1605.
Christus, maar eindelyk Nabi Mobbam¬
med , of den Propheet Mobbammed, als

den grootsten en laatsten der Propheten, Di-
gezonden had, om hen den regten weg meinddat
der zaligheid aan te wyzen , op welken men die
God zy dierhalven al hunne hoope grond- in ’t jaar

LLnO,vestten, en by welken zy zich door de
voorsprake van Mobbammed moesten zoe-
ken aangenaam te maaken.

Dit viel, volgens zyn zeggen in 't voor-
noemde jaar den oden September op eenen
Vrydag voor en de eerste, by wien deze
Leere op Macassar ingang had , en die
Moors wiert, was Sulthan Abdullah, ko-
ning van Tello, die vader van den be¬
roemden en byzonder geleerden Prins,
en Ryksbestierder van Macassar, Patia-
galoan geweest is.

Hy wiert hier in aanstonts van Sulthan
Tominem Rigaukana , koning van Goa,
en in ’t jaar 1610. die van Wadjoe, en
de Boegineezen, den rsten Mey gevolgt;
doch die van Goa, en van ’t eiland Bima,
waren in ’t jaar 1617. in April, en de
Boetonders, na dat de koning van Goa
hen overwonnen had, in ’t jaar 1626. hen
eerst in deze Leere nagevolgt Nader-
hand is die Leere op Macassar ook zeer
sterk door Sulthan Mobbammed, en door

Crain Tyjina, zynen zoon (die de vader
van Crain Crongrong was) voortgezet.

Ik wil wel gelooven , dat dit verhaal Doch den
waar is; maar dat dit Geloove toen daar Schryven

toont. dateerst ingevoert zou zyn , is een groote
koningmisslag : want het is zeker, en uit de Baboe de

Portugeesche schryvers ons bekent, da zelve hier

in ’t jaarzy by hun komst hier lang voor dien tyd
1580 in-Mooren gevonden hebben; maar om deze
gevoert

misslag nader te ontdekken , blykt ons
aeeft.

uit het bevoorens aangehaalde klaar, dat
in’t jaar 1580. , by de komst van den
Ternataanschen koning Baboe, of Baal
Ullah, met zyn vloot op Macassar deze
Oodsdienst door dezen vorst hier inge-
voert, en dat die Leere allereerst door
den koning van Macassar, Crain Patinga-
loan, anders Crain Caroet genaamt, aan-

genomen, en zedert daar doorgedrongen
I5. Wy zullen van den inhoud van dezen
Godsdienst hier niet weer spreken, alzoo
dit onder de stoffe van Java gedaan is ;
maar dit alleen ’er nog byvoegen , dat
deze Godsdienst zich hier onder dezc
blinde Heidenen zeer verre alomme uit-
gebreid heeft, zoo dat het grootste ge-
deelte van dit eiland Mohhammedaansch

is, een Godsdienst, die zeer gemakkelyk

en byzonder ligt door hen kan waarge
nomen worden , dat ook de reden is,
waarom hier zeer weinig vrugt by ons
gelyk in 't vervolg nader blyken zal
heeft konnen gedaan worden.

DEGg
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konnen uitrigten, hoewel zyn Eerw van 1601.DE HERVORMDE
1669. alle zyne voor- en nazaaten nog wel hetGODSDIENST. meeste voordeel onder hen gedaan heeft

Hy is den 174en Mey 1691. hier overleden.IA dat de Heer Cornelis Speelman in
In ’t jaar 1691. wiert in zyn Eerw.

De Her- ’t jaar 1669. Macassar zoo dapper D. Crey-plaats D. Nicolaus Creyvanger gezonden.vormde en zeeghaftig verovert, en aan deze trotze vangerDeze Heer quam hier den 102en MeyC
hier 1691.Celébische koningen getoont had , dat

dienst. heeft hier niet lang gestaan, en is methet bloed der aloude Batavieren en Catten
eenige moejelykheden , die zyn Eerw.in ’t Oosten nog even zoo kragtig, als van
met de Heer Collaart had , in ’t laatstouds, in de aderen der gevreesde Neder-
van ’t jaar 1693. na Batavia vertrokken,

landers swierde , (waar door hy zynen
waar door zyn Eerw. (die daar op na

en onzen naam daar voor eeuwig geplant ’t Vaderland vertrok , alzoo by niet ge-
en ontzaglyk gemaakt heeft) oordeelden negen was na Banda te gaan) niet in staathaar Edelheden op Batavia, als Opper-

geweest is, om hier veel dienst, dewylvoesterheeren van de Kerken van Indien,
maar  jaaren hier gebleven is, te doen.dat men hier ook ten eersten voor de
Zyn Eerw. is op de t'huisreize 1695. inzaaken van den Godsdienst behoorde te
Augusti voor Oud Beyerland overleden,zorgen , en daar een vast Predikant van
en daar begraven.den Hervormden Godsdienst te leggen.

D. Ernestus de Witte wiert daar op inD. DeDaar op wiert D. Petrus Berghuyzen als
D. Berg- ’t jaar 1694. volgens een besluit der Hooge Witteeerste Predikant den Ssten Augusti 1669.
huyzen, Regeering van Indien van den 104en No- 1694.1670. de op Batavia herwaarts beroepen, vertrok

vember , den 23sten dito in Kerkenraadeeerstebre in ’t begin van ’t jaar 1670. na Macassar,
van Batavia ingelevert) na Macassar ge-aant oPen dede hier den Gden April, op Paaschen

Macassar zonden ; hoewel men bevoorens ’t oogzyn eerste Predikatie.
op de Heer Petrus Jacobus Costerus, dieDeze Heer heeft zich in dien korten
toen in Ternate lag, geslagen had; maartyd, dien hy hier gestaan heeft, niet al¬
die Heer op Batavia gekomen, en we-leen in ’t uitbreiden van het Euangelium
gens ziekte niet in staat zynde om eldersChristi in de Nederduitsche taal beyvert;
gebruikt te worden , en daar op verdermaar zoo uit zyn schryvens na Amboina
in ’t jaar 1694. na ’t Vaderland gaande,gebleken is , zich ook in de Maleitsche
is D. de Witte in dat zelve jaar den 2dentaal eenigen tyd geoeffent, met toeleg
Mey hier verscheenen; doch deze Hecrom de Mooren aldaar zoo veel te klaarden
is hier ook niet lang in ’t leven gebleven,in hun eigen taal (of wel in deze Maleit-
en in het tweede jaar daar aan, of 1696.sche, die daar immers zoo verstaanbaar,
den 3den Februari overledenals ’t Macassaars, is) aan te spreken, en

In dit zelve jaar quam hier D. GerardusD. Hey,uit hun eigen gronden te overtuigen:
Hey den 194en Maart , die 'er tot 1703. 1696.maar deze goede en neerstige Heer heeft
hoewel hy in ’t jaar 1698. na Bataviadat niet lang konnen doen , alzoo zyn
vertrok, om te trouwen, en hier 1699.

Eerw. 1671. ziek geworden, en toen
weder quam) gelegen heeft, in welke 7hier overleden, en onder de zaal in ’t kasteel
jaaren zyn Eerw. zich alleen in den Ne-

Rotterdam, in de Wondheelers winkel,
derduitschen dienst bezig gehouden heeft,

begraven is waar op zyn Eerw. van hier na BataviaIn ’t jaar 1671. deed D. Albertus Struis
vertrokken, en daar zedert gebleven is.by zyne komst uit Ternate hier aangie-

D. Jacobus Hoogland verving zyn Eerw. D. Hoog-rende , en eenigen tyd hier gebleven
in ’t jaar 1703. , die den 136en Februari landzynde , den 3den November eenige ope¬
hier te land trad, den 26sten Maart zynen 1703.ning van den staat dezer Kerke op Bata-
dienst begon , en de zelve tot den gdenvia; waar op men, de dood van D. Berg-
Maart 1711. naarstig waargenomen, dochbuyzen vernomen hebbende, goed vond
zich in geen Oostersche taalen geoeffentden Proponent, Hermannus van Beek den
heeft.zosten November Predikant op Batavia te

Men had op Batavia D. Jacobus vanmaaken, gelyk zyn Eerw, ook zoodanig
Helsdingen in zyn plaats beroepen; dochin ’t jaar 1672. na Macassar gezonden is.
zyn Eerw., ondertusschen getrouwt, enDit is een naarstig en yverig man ge-
kort daar na ziek geworden zynde, isweest, die ook eenige beginzelen, om
den 21sten Januari 1712. overleden.de Maleitsche taal te leeren , gemaakt

Daar op is in dit evengemeld jaar D. D. vanheeft; maar het schynt, dat zyn Eerw.
den BoschLambertus van den Bosch herwaarts gezon¬er niet heeft konnen door geraaken, om
1712.den, die, hier tot 1714. gebleven zyn-dat in zyn eigen letter te leeren. Egter

de , na Batavia vertrokken is , om teheeft hy ’er in gepredikt. Hy heeft hier
trouwen, gelyk daar zyn Eerw. met eene19 jaaren, en 3 of 4 maanden gestaan;
Juffr. van Son in den Egtenstaat getreden,doch ontrent het werk der bekeering
weder herwaarts gekomen, hier tot 1719.onder de Mohhammedaanen (die zeer
gebleven, en toen na Batavia vertrolken,bitter, en hardnekkig hier zyn) weinig

1¬
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jaaren 1701.8 Predikanten in den tyd van 51alwaar zyn Eerw. nu nog een van de
verrigt is, zulks is my door de HeerPredikanten buiten vaste bediening is
Hoogland in ’t jaar 1709. aldus aangeschre-Zyn Eerw. heeft hier 7 jaaren gestaan,
ven, en was dezelve in deze navolgendeen heeft zyn dienst hier in het Neder-
Leden toen bestaande :duitsch, zonder dat ik wete, dat zyn

Eerw. zich in 't Maleits geoeffent heeft, 207Ledematen
zeer wel waargenomen. Inlandze bejaarde Christenen 116

In ’t jaar 1719. is hier D. Georgius Hen- 138Christen- kinderen
récus Werntley gekomen, en deze Heer 461
heeft ’er tot ’t jaar 1723. gelegen, wan-

Dit is wel een zeer klein getal; doch gedenneer zyn Eerw. na Batavia ontboden is,
men moet weten, dat hier maar een Pre-waaromom een der Revisores van den Maleitschen
dikant in ’t midden van zeer hartnekkige hier deBybel van D. Leydekker te zyn, waar uit

Kerk niet
Mooren is, en dat die werks genoeg heefmen gissen moet, dat zyn Eerw. onder- talryker
met zyn Kerkdienst eens of tweemaal, is,tusschen Maleits geleert heeft ; hoewel
na de gelegenheid zulks vereischt, en eenik niet kan oordeelen , wat Maleits zyn
Catechizatie daar by , waar te nemen;Eerw. verstaat, ofte wat voor bequaam-
gemeenelyk van 2 Ouderlingen en 2heid hy daar toe heeft.
Diakenen verzelt, en ondersteunt zynde.Over geen zaak ben ik meer verwon-

Daar beneven moet men in opmer-dert, dan dat niet eenigen van deze laa-
king nemen , dat het niet van de naar-tere Heeren Predikanten met lust, om de
stigheid of traagheid van een Predikant,Maleitsche taal grondig te leeren , aan-
maar volslagen van de neiging der Moorengezet geweest zyn, te meer, alzoo daar
alhier afhangt, of zy zich tot het Chri-mede hier zeer veel dienst te doen was;
stendom begeven willen, of niet, alzoomaar mogelyk dat zy, gezien en gehoort
zy volkomene vryheid van Gewisse heb-hebbende , dat de Heeren Ferreira, Ley-
ben , en men met hen naauwlyks daardekker en ik , daar mede maar veel
over spreken durft , om dat de Moorenmoeitc, nyd, en ongunst, zonder eenige
dit ten eersten, als of men hunne onder-agting voor al hunnen bloedigen arbeid
daanen tot het Christendom zogt te pers-te bekomen , op den hals gehaalt heb-
zen, uitkryten zouden, zoo dat men ge-ben , daar door geheel en al afgeschrift
noodzaakt is te wagten, tot dat zy zichzyn. Egter moet ik nogmaals tot lof
zelven komen aangeven , en verklaarenvan de Heer Berghuyzen zeggen, dat zyn
genegen te zyn, om Christen te worden,Eerw. zich al zoo verre daar in geoeffent

waar na men hen dagelyks in de grondenhad, dat hy in staat was, om iets in deze
van den Godsdienst doet onderwyzen,Taal met een Arabische letter te schry-
tot dat zy , in staat zynde Belydenis teven ; doch de Heer van Beek was zoo
doen , daar op dan gedoopt, als Lede-verre gekomen, dat hy den Inlander in
maaten erkent , en aangenomen wor-die taal stigten kon, gelyk zyn Eerw.
den.meer als eens openbaar in die taal gepre-

In ’t jaar 1623. is in de plaats van D. D. Snoekdilt heeft
Werntley hier D. N. Snoek van Kleef ge-vankleef.Wat nu de staat van deze Kerk belangt,
zonden.hoe groot de zelve, wat door deze 7 of

LYST der Macassaarze Predikanten.

tot 1671. overleden.van 1670.Petrus Berghuyzen.
1691. overleden.1672.Hermannus van Beck.
1693.Nicolaus Creyvanger. 1691.

1694. overleden.Ernestus de Witte. 1694.

1703.Gerardus Hey. 1696.

1711. overleden.1703.Jabcous Hoogland.
1719.Lambertus van den Bosch. 1712.

Georgius Henricus Werntley. 1723.1719.

1723.Abraham Snock van Kleef.

nette beschryving, het zy in opzigt vanEn dus meinen wy nu, by 't beschry-
het kloekmoedig veroveren dezer landen,ven van ’t gene door de Nederlanders, in
eenigermaaten by die dappere Batavieren’t veroveren van Macassar met den aan-
konnen vergeleken worden, waar medekleven van dien, verrigt is, ook weder
wy dan ook afscheid van de zaaken vanmiddagklaar vertoont te hebben, dat geen
Macassar, en van ’t eiland Celcbes ne-der oude nog der laatere Beschryvers ofte
men, om tot die van de eilanden Borneowel bezitters van Indien, of deze en gene
en Baly over te gaan.deelen des zelfs, het zy in opzigt van de
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Van ’t ei-
land Bor-

enneo ,

onzen

handel

daar.

Kaart van

’tzelve.

Gectuen.

236 BESCHRYVINGE VAN

DLOCMRTNYTNUE

Van het Eiland

DCRTLO

En onzen HANDEL aldaar.

DERDE BOEK,

EERSTE HOOFDSTUK.

VAn ’t Eiland Borneo , en onzen handel daar. Kaart van ’t zelve. Grenzen.
Banjar Massin. Huizen. Ingezetenen. Waaren, bier vallende, of bier ge-V

trokken. Grenspaal dezes ryks. Krygsmagt des konings van Banjar Massin. Succa-
dana. Landa. Sambas. Borneo. St. Annebaai. De Dwaalbaai. De Dorpen
Coeti, Billipapan, en Pasfir. Verscheide andere Dorpen en Rivieren. Borneo van
binnen. Meest onbekent.

toe met den naam der koningen vanAn de beschryving van het eiland
Banjar Massin , van Succadana , vanCelebes of ’t Gouvernement van

Landa , der Sambas , van Hermata,Macassar gaan wy over tot het
Jathoe , en van Borneo , bekent zyn,gene wy over het eiland Borneo
van alle de welke wy hier en daar zullenzeggen hebben.te

spreken.Het is het grootste, dat wy in Oost-
Die van Banjar Massin schynt wel de Banjarindien kennen.

magtigste te zyn, ook is hy wel ’t meest Massin.Hoe groot het zelve net is, is ons on-
bekent.mogelyk te bepalen.

Dit Banjar Massin is geen stadt, gelykWy geven hier, onder No. 37. , een
men voorgeeft ; maar alleen een dorp.groote en veel beter Kaart van ’t zelve dan
Het legt in ’t Z. ontrent op de breedtede voorige, uit welke blykt, dat het zich
van 4, en op de lengte van 155 graaden ;Z. en N. ruim tot of wat voorby den aden
aan een groote breede rivier, die van haa-en een halven graad Bezuiden, en Benoor-
ren mond tot aan Banjar Massin zulkenden den Evenaar van den rsten tot den dsten
rek beslaat, dat men wel 3 dagens schep-graad, en aldus in de breedte 12; graaden.
pens werk heeft, om de rivier uit, en inen in de lengte, of O.en W. van den 150
zee te komen.tot den 158 graad zich uitstrekt, dat

Men heeft hier en daar eenige banken,voor de breedte 1873 en voor de lengte
doch egter wel 3 of a vadem waters tus-127. mylen uitlevert, en dat dan in 't rond
schen de zelve, en als men ’er binnen ge-ontrent 525 of r30 mylen uitmaaken zou;

komen is, word het 'er veel dieper, zoohoe goed nu de oude Kaart ook in zich
dat men daar na wel 6 of 7 vadem dieptezelven zy, zal men uit deeze nieuwe , en
krygt, alwaar men op een zeer goedeuit onze beschryving klaar genoeg zien,
moddergrond ten anker komen kan.dat het in opzigt van de plaatzen , die

In de zelve zyn doorgaans weinigtusschen Banjar Massin en Cotaringan leg-
droogten ; doch hier en daar doen zichgen, ongelyk grooter wezen moet.
wel eenige hooge eilanden 2 of 3 mylenDes zelfs grenzen zyn in ’t N. ’t eiland
na boven, en ook 2 mylen van BanjarParagoya of Calamianes, in het O. Mang-
weer anderen, en voor al ; eilanden op,indanao en ’t eiland Celcbes, in 't Z. de
even beneden welke, regt voor dezeeilanden Java, Bali, Sumbawa, enz. in
plaats leggende , zich een swaare spruit’t W. de Maleitze kult, en in ’t N. W
in de hoofdrivier ontlast, langs welke de’t koninkryk Siam.
dorpen Tatas, en Cajoe Tengah leggen,Het is een van de rykste en heerlykste
gelyk Banjar zich aan een klein watertjeeilanden, die 'er in de wereld zyn; doch
vertoont, na 't welke men tusschen tweein zyn binnenste nog niet regt bekent.
van die eilandekens doorvaart.Men heeft maar 4 off koningen en

vanHoewel dit voor de hoofdplaatshoofdplaatzen op het zelve, die tot nog
’t ryl.
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Vyf dagreizen verder om den N. is eenHier valt veel Peper, en in de binnen-

gebergte , daar krystal in menigte, enen berglanden, onder dezen vorst staande,
waar onder nu en dan wel een fraaje dia-zeer veel goud in ’t gebergte, dat ook de
mant valt , tusschen welke en ’t krystalrivier , die men eenige mylen verre op-
deze inlanders of bergboeren geen onder-vaart, af komt stroomen, en hier en daar

scheid wetenin groote zandkuilen en poelen valt,
Het ryk des konings van Banjar Massinuit welke het door den Inlander in scho-

Grenspaal
strekt zich van daar meest N. wel 3 of 4tels opgezamelt, en uitgezogt word, dezes

graaden verre, en na ’t W. tot aan Cora-rykszynde het eene wel wat beter van alloi,
ringan uit, alwaar de uiterste grenspaalals ’t ander.
van dit ryk is.Om in die landstreke, daar ’s konings

Om nu ten naasten by gissing te konnengoudmynen zyn, te komen, heeft men
maaken , hoeverre zich dit ryk uitstrekt,ettelyke dagen eerst te water, en daar na
moet men weten, dat men 12 of 14 da-nog wel 8 of 1o etmaal te land werk.
gen, met een maatige koelte langs deMen gaat van Cajoe Tengah en Tatas
wal zeilende, van nooden heeft, eer men(waar ontrent 2: mylen Bewesten Pateti
by de rivier van Cotaringan komt, dielegt ) met praauwen de rivier op, en na
men dan nog eenige mylen opvaaren4 of sdagen onderweeg geweest te zyn
moet, eer zich ’t dorp Cotaringan opdoet.komt men by ’s konings Peperdorpen,
Schoon nu Cotaringan maar ontrent 45Compay, Lulong, Borangbaha, Moran-
mylen van Banjar Massin legt, kan menpijouw, Nagarra, Alei, Nahara, Nantsja,
wel 100 mylen, na gissing, in 't zeilenBlantsja, Comenting en Bonnawa Tengah.
vertieren, vermits men hier door de tegen-waar na men, weer een togt van 3 dagen
stroomen zeer dikwils lang zukkelendoende, op Bonnawa Asam komt, daar

moet, dat egter, by een goede rekening,’s konings Landvoogt legt , die ’t opzigt
maar op as mylen uitkomt.over zyne goudmynen van Alei tot hier

Na dat men van Banjar, Tatas, en Cotatoe heeft, en die alle jaar zyn tienden en
Tengah W. aan vertrokken is, ontmoetregten ophaalt , waar van hy hem juist
men de dorpen Campay, Lusong, Nagara,de allernetste rekening niet doet , dat

Alei, Enlavoemaas, Conlohongi, Oelangdien vorst, om dat hy die swaare togi
Djati, Labeyer, Soengei Benaar, Soengerwatniet altyd zelfs ondernemen kan,
Camonti, en Caljong Campang, ontrentdoor de vingeren zien moet, om dat hy
welke laatste plaats ook zeer veel goudniet verzekert is, dat een ander hem ge-
valttrouwer handelen zal.

Wat Noordelyker heeft men de rivierAls men nu nog 2 of ; dagen verder
en ’t dorp Tabanjouw , daar meest tim-gaat, komt men by de dorpen Plajoejali
merlieden woonen , van waar men watTengah, Cotiel, en Paracle, daar het
verder by een ongemeene groote rivier, enkoninkryk Jathoe een einde neemt, tot
by ’t dorp Mandaway komt, alwaar veelhoe verre toe men te water gaat.

Daar na stapt men te land, en word goud, draakenbloed, wasch, bezoarsteen,
rotangs, en toetombos vallen.in hangmatten op ’t gebergte 9 of 10 et-

maal verre gedragen, daar men verscheide Naast daar aan grenst het dorp Syma-
groote dorpen, zommige boven op een nauw, en dan nog eenige mylen Weste-

lyker ontmoet men de rivier Sampit.zeer hoog gebergte, en andere in ’t han-
diens mond 2: myl breedt ; en voor welkegen des zelfs, heeft
zulk een groote baai is, dat 'er wel 1000Hier valt niet alleen veel stofgoud;
schepen, voor alle winden beschut, tenmaar dit mineraal ook met groote stukken.

voornamentlyk in zekere poel, daar het anker konnen leggen. Langs dezen stroom
is mede grooten handel in goud, en an-door de afstroomende rivier in nederstort
dere waaren, alzoo hier ook Nagelen enIk weet, dat hier in stukken van 10,
Nootenmuschaaten vallen, die in deugd15, 20 en meer ponden gevonden zyn;
voor de Ambonsche Nagelen en Bandaschedoch het water, in deze poel eenigen tyd
Nooten niet behoeven te wyken ; dochgestaan hebbende, is yskoud , waarom
zy zyn ’er in zulken overvloed niet, datmen den inlander beswaarlyk ’er toe kry-
men ’er handel mede zou konnen dryven,gen kan, om het ’er uit te haalen; en
en zy vallen boven in ’t gebergte , vanals zy dit nog al doen, zullen zy, uit een
waar de bergboeren die afbrengen, enonnoozel bygeloof, noit aan de groote
voor geringe snuisteryen aan de strand-klompen goud durven raaken, alzoo zy
woonderen , die dezelve weer met veeldie voor den vader en moeder van ’t minder
winst aan de Tsjineezen , en anderengoud houden, en vreezen, dat zy dan
verhandelen, overgeven.geen goud meer zouden konnen verzame-

Daar na ontmoet men het dorp Cota-len; dat hen de tyd egter wel anders ge-
tinggi, met een versche rivier Bewestenleert heeft.
t zelve, en nog wat Westelyker de Slyk-In dit gewest valt niet alleen goud;
hoek, of Kyvershoek, en nog watmaar ook yzer, koper, en tin.

Weste-



Succada-

na.

B RO

Westelyker de rivier en ’t dorpPonboang,
daar veel goud, en schoone rottingen
vallen, en dan komt men by ’t dorp Co-
taringan , daar het einde en de uiterste
grenspaal van ’t Banjar Massins ryk is, en
alwaar het tegen dat van den koning van
Succadana stoot.

Dit dorp legt ook aan een schoone ri-
vier , die in goudrykheid en overvloed
van kostelyke waaren alle de voorige
dorpen zeer verre overtreft.

Van wat vermogen nu deze voornoemde
Krygs- dorpen zyn, en wat manschap zy in staat
magt de

zyn om voor hunnen koning op te bren-
konings

gen , kan men van yder in ’t byzondervan Ban-

arMassin. zien.

levert manschap uit.

1800Cajoe Tengah.
700Tatas.

400Campay, en Lusong.
Voeren parangs, en spatten.

520Nagara.
Gewapent met eenig schietge
weer , doch meest met lancien,
spatten, en krissen.

5Alei.

400Enlavoemaas
510Conlohongi.
1Oelang Djati.
LLabeyer
100Soengei Benar

400Soengei Camonti.

200Caljong Campang.
210Tabanjouw.
150Mandaway.
150Symanauw
150ota Tinggi.
150Ponboang
500Cotaringan.

—

koppen 7200

Waar uit men dan afmeten kan , wat

magt deze vorst in staat is om by den
uitersten nood in ’t veld te brengen.

Buiten de voornoemde plaatzen ziei

men 12 of 13 mylen Bewesten Banjar
Massin, en verder op van daar, nog ver-
scheide hoeken, of plaatjens, die wy in
de kaart aanwyzen, als Tandjong Rodi,
in de groote kaart Tandjong Poera ge-
naamt.

Men ziet ook Cardi, by Soengei Ca-

monti, en meerdorpen nog al N. Weste-
lyker, ons onbekent.

Wanneer men nu hier van daan al W

en N. W aangaat, neemt het ryk des
konings van Succadana, zoo als men de

rivier van Cotaringan voorby is, een
begin.

Twaalf mylen Bewesten die rivier ont-

moet men eerst een andere versche rivier.
en daar na, na eenige reven langs strand
waar op eenige eilandekens leggen)
Tandjong Sanbaur wat N. Westelyker,

O. 239EN

daar de wal na ’t N. W. draait, alwaar
men dan ten N. W. van een klein spruitje
t hoog land van Condawanga, en wat
hooger op buiten de wal de eilanden
Monkoedoe, en Toekoeke, en verscheide
andere plaatzen, hoeken, en rivieren tot
Succadana toe heeft, die in de kaart
blyken.

Deze koning is in verre na zoo magtig
niet, als die van Banjar Massin, alzoo hy
niet boven de 1000 gewapende mannen
onder zich heert , waar onder 'er egter
veele zyn, die schietgeweer gebruiken,
en vry wel daar mede weten om te gaan;
doch schoon hy zoo magtig in volk niet
is, is hy egter veel ryker, als de koning
van Banjar Massin, zoo door zyn diamant-
mynen, als om den overvloed van kam-
fer, die hy bezit, en de ander niet, ten
zy hy die hier, of elders van daan, kryge.

Het dorp Succadana , dat ontrent in
’t W. Z. W. aan een rivier, die men wel
40 mylen met chaloepen op vaaren kan,
en op 1 graad Z. breedte legt, is in zich

zelven maar een geringe plaats, daar men
ontrent 5 of 6oo huizen , op de zelve
wyze als die van Banjar gebouwt, heeft.

Schoon hier noit diamanten zoo groot
als een half hoender ei vallen (hoedanige
de koning van Golconda uit zyne mynen
gehad heeft zyn 'er hier egter als groote
knikkers, en als kleine stuiters, of als
duiven eyeren gezien.

Om van alle de zelve meester te wor-

den , is deze vorst gewoon eenige wel-
gewapende vaartuigen aan de mond van

zyn rivier te doen oppassen, om zyn in-
gezetenen te beletten, van die aan eenige

vreemdelingen te verpassen , en om hen
dus te dwingen van ze alle by hem te
brengen, daar voor hy hen dan niet meer
geeft als hy wil quyt zyn; doch dit

belet niet, dat zy ’er nu en dan wel eens
op uitsnuiven , wetende tegen wat tyd
zekere Bantamze, Djohoreesche, en an-
dere vaartuigen daar komen zullen, die,
zonder deze vaartuigen des konings te
ontzien , ’er de rivier op invaaren , en

dus al zeer veel diamanten weten te kry-
gen, gelyk ik 'er verscheide , door de

Bantammers op Batavia te koop gebragt,
van gezien hebbe.

Wat Westelyker als de rivier van Suc-
cadana, eenige mylen buiten de wal,
heeft men eenige eilanden, en daar onder
Lajak, Crimataja, en meer andere, op
welk laatste zeer veel yzer valt , waar
ran de Succadaners sonder welke de zelve
staan) hunne krissen, lancien, pieken,
enz. maaken ; behalven dat 'er door die
van Palimbang, Bliton, Banka, en Djohor,
die jaarlyks hier na toe veel roosvaartui-
gen in December zenden, zeer veel yzer
hier van daan gevoert word.

Pas Benoorden den Evenaar begint het
ko¬
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word , is doorgaans een man des doods.koninkryk van Landa, en men ziet het
Het zyn kloeke en stoute, doch te gelykdorp van dien naam aan den grooten
ook trouwlooze menschen, op de welkestroom Lauwe al vry net leggen, alwaar
geen staat ter wereld te maaken is, gelykdie vorst zyn hof houd. Buiten deze rivien

heeft men hier ook den stroom Moira de onzen ondervonden hebben.

N. O. van ’t dorp Borneo op ontmoetSambas, Mampava (die zeer ondiep is)
men eerst Quelle Copam een dorp, aanen meer anderen.

Dit ryk van Landa plagt in oude tyden een rivier: wat verder N. op is weer een
onder den koning van Soerabaja, op Java rivier , daar de wal met een grooten
te staan; en ook ten grooten deelen, in hoek, Tandjong Sabaon genaamt, na
de Heer Blommaarts tyd , van die van t N. W. uitdraair. Wat verder O. aan

draait het land met een bogt, en alwaarSuccadana af te hangen ; doch jegen-
woordig is daar een koning, die met den men ’t dorp Tangisser, ontrent 7, mylen
zelven, nog ook met anderen, niets te van dien hoek, leggen heeft.

Zes mylen verder heeft men ’t dorpdoen heeft. De plaatzen Benoorden Suc-
Quinoni ( waar voor, g mylen buiten decadana, tot Landa toe, ziet men in de

val, weer 3 cilandekens leggen) en 4 ofkaart uitgedrukt.

5 mylen N. O. op het doip Bacaraca;Al verder om de N., op den aden graad
Benoorden den Evenaar heeft men eerst ontrent nog zoo veel verder Baja Moma
Hermata (daar dat gansch koninkryk na by een spruitje (daar men 3 mylen buiten

genaamt word) en dan het land van den de wal weder z eilanden heert) waar na
zich 2 mylen verder ’t dorp Api Api op-koning van Sambas, het welk eenige

mylen landwaard in legt, aan een spruit doet, van waar de wal na ’t N. en N. O.

van een swaare rivier , die zich in drie tot aan den Tandjong ofte hoek Sansaon
groote takken verdeelt. Dit is een magtig wel 14 mylen verre omdraait, terwy lzich
koning, van welken wy hier na breeder mylen van Api Api de vloed Sandanaon

zeer lustig vertoont.spreken zullen. In zyn land vallen ook

schoone diamanten, en meer andere dier- Van dezen hoek Sansaon tot Tandjong
baare waaren , die hy van de wilden en Mater (die vlak N. aan draait) heeft men

bergboeren (dewyl men landwaard in iimylen van nooden, waar voor ettelyke
swaare gebergten , en zeer groote bos- mylen buiten de wal 4 groote en eenige
schen heeft voor deze en gene geringe kleine eilanden leggen. Na dat men

snuisteryen inhandelt. Tusschen dit Sam- voorby de baai van Marudo , digt by
bas en het dorp Borneo (waar na ’t eiland Tandjong Mater, en ontrent 8 mylen
zyn naam draagt) heeft men eenige ri- van dien hoek N. W. aan, gekomen is,
vieren, hoeken, en zeer weinig dorpen, heeft men buiten de wal Poelo Avigo; en
in de kaart al mede net uitgedrukt, te wat verder N. W op Panta Corpaon,
zamen wel aomylen, en meer, beslaande daar men ook ettelyke kleine eilandekens

Vlak in’t N., of ontrent in het N. tusschen deze en den voorigen hoek hecft;
N. W onthoud zich de koning van gelyk zich al verder op zoo langs de wal,
Borneo in het dorp van dien naam , dat als ’er buiten, eenige reven vertoonen.
al mede aan een grooten schoonen stroom Van den hoek Corpaon (zynde een uit-
by een zeer groote baai legt , die aan stekende N. Oostelyke hock) draait de
wederzyden in 't O. en W. een swaar ris wal met een groote baai , die wel 17
heeft, vlak voor welke zich ; eilandekens, mylen van den eenen tot den anderen hoek
die al wat bergagtig zyn, opdoen. breedt, en 17. mylen diep is, na ’t O.

Men ziet 'er 3 by een, 12: myl buiten Deze baai word doorgaans de St. Anne-gi
de wal, PoeloTiga, en nog een, Mon- baai, en ontrent des zelfs midden, daar Baai.
piacem genaamt, met nog een klein mer inkomt, Egane genaamt. Buiten de
zonder naam ; ook ziet men by de zelve zelve ettelyke mylen na ’t N. legt ’t eiland
eilanden een swaar rif N. O. en Iv. W. St. Michiel, nevens nog f kleine eilan-
strekkende. dekens. Aan den Oostkant van de St.

Hy word by zommigen voor den hoofd- Anne-baai legt Tandjong Matte, waar
koning en dit dorp voor de hoofdplaats voor men een swaar rif, en ettelyke ci-
van het gansch eiland gehouden. Het legt landekens daar buiten heeft.

aan een groot moeras, en meest altyd onder Van Tandjong Matte ; mylen heeft
water, zoo dat men meest met vaartuigen men weer O. aan een kleinen hoek, en
aan de huizen, die wel 2 of 3ooo in getal- Beoosten den zelven de rivier Sisor, waar
en veel van planken zyn , vaaren moet. na zich een klein baaiken met z spruitjens
Ook hebben zy buiten de huizen , die tot China Basagon (den naam van een
hier by een staan, nog veel andere land- en dorp) opdoen, gelyk men tusschen die
thuinbuizen , daar zy zich in een groot rivier Sisor, en dit dorp, O. N. O. op 3
getal, altyd met pyl en boog en met eilandekens eenige mylen buiten de wal
spatten gewapent, onthouden. ziet.

Daar na al O. aan tot de O. hock 10Die van hunne spatpyltjes getroffen
my.

Anne
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mylen voortgaande, ontmoet men nog 3
rivieren , en dan buigt de wal van dien
O hock af hoe langs hoe meer na ’t W. ,
daar zy de Dwaalbaai, f mylen breedt,
en 8 mylen diep, en in ’t midden van
welke een klcin ritje is, maakt; van waar
zy door ’t O. vlakZ. O. aan met een zeer
flaauwe en lange bogt, wel van 53 my

len , tot aan den hoek van St. Antoni
Twee mylen Z. aan van dedraait.

Dwaalbaai ontmoet men het dorp Cavaon,
nog maal zoo verreZ. aanTandjong Tape,
daar de kust weer W. aan 2 of 3 mylen
en dan weer Z. O. aan  mylen uitloopt,
alwaar zich Costa Brava, of een woeste
kust, gelyk zich digt by Tandjong Tape
t ciland St. Augustinus, nevens 3 of 4
klcine eilandekens opdoet. Deze woeste

kust zoo Z. O. aan al langs gaande, ont-
moet men 10 mylen verder St. Lucia
baai, 8 mylen verder ’t dorp St. Antonio,
en 7 mylen verder de baai van St. Vit;

gelyk men6 mylen verder het dorp Laton
heeft. Nog 14 mylen verder heeft men

Porto Tube, zynde een zeer goede ha-
ven , en nog 8 mylen verder heeft men
den hoek van St. Antoni, tusschen welke
en de baai van St. Vit buiten de wal
24 of 25 inylen zich ettelyke reven of

droogten met cenige kleine eilandekens,

van welke ’er zommige in de kaart met
haare naamen uitgedrukt staan, vertoo-
nen.

Van den hoek St. Antoni af, daar die
flaauwe lange baar eindigt, en by welke
digt aan de wal 4 eilandekens leggen,
draait de kust weer Z. O. aan 10 mylen
verre tot aan Aart Gyzens stompen hoek,

van waar de wal weder 6 of 7 mylen
verre meest W. aan loopt, tusschen beide
welke O. en W. hoeken men 2 rivieren
lieeft. Vandaar, of van de Westelykste
rivierZ. O tenZ. aan loopt men ontrent
100 i2 mylen verre tot Tandjong Brouw,
of Deutekomshoek, daar men weer een
baai van 3 of  mylen breedt en wel 8
mylen diep met een groot eiland in
t midden pas buiten de walZ. O. en N.
gestrekt leggende, by het dorp Coeti
heert , daar zich ook een rivier ten Z.
van een dikken hoek vertoont.

Van de rivier van Coeti 4 of s mylen
Z. aan heeft men het dorp en de riwier
an Monta ; daar na buigt de wal met

een dikken hoek van 5 of 6 mylen lang
tot het dorp en de rivier van Billipapan,
en nog 3 mylen verder vertoont zich het
dorp en de rivier van Passir, met welke

lieden van Passir en Coeti die van Macassar
wel gewoon zyn te handelen , dat men
breeder onder de stoffe van Macassar zien

kan. Tusschen Billipapan en Passir heeft
men een dorp, het Slangevangers Kerk
hof, alzoo men daar veele en zeer vergif-
tige slangen heeft.
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Vier mylen van Passir, al Z. aan, legt
Passir Brava, o het Woest Passir, mede
aan een schoone rivier, van waar de wal

met twee hoeken 2 of 3 mylen verre na
t Z. O. draait , tusschen de welke zich
ook een rivier vertoont. Een weinig
verder Z. ten W. op heeft men ’t dorp
Pammatan aan een schoone rivier, a my-
en verder ’t dorp Apper by een rivier;
dan 3 mylen verder den langen hoek
Tandjouw by een rivier tusschen welke,
en de rivier van ’t dorpPamoekan, 2 my-
len verder gelegen een kleine baai, gelyk

er wat verder nog een riviertje is, en 4

of smylen van Pamoekan het dorp en de

rivier van Capoes, strekkende de wal
allengskens al hoe langer hoe Z. Weste-
lyker tot Oedjong Selatan of den Z. hoek
oe, die zich van Coeti wel 40 of 5o my-

len verre uitstrekt, en meest Z. Z. W.
aan draait.

Van Capoes 2 mylen verder gaande.
heeft men het dorp Catappa, van wel-

kers rivier men tot het dorp en de rivier
van Camla 5 of 6 mylen van nooden, ge-
lyk men tusschen beiden nog 2 rivieren
heeft.

Van Camla tot het dorp en de rivier
van Boekil heeft men 4 mylen van noo-
den, en tusschen beiden vertoont zich
nog een schoone rivier in ’t midden var
dien weg, gelyk men af en aan die rivier
pas buiten de wal 3 klcine eilandckens
Z. en N. ontrent I myl van malkanderen
en vlak in ’t Z. O. nog een groot eiland,
Poclo Laoet genaamt , ontrent  mylen
van de wal leggen heeft.

Dit eiland, dat Z. W. en N. O. wel
romylen lang, na de Z. kant 3 of a, en
na de N. kant ontrent 5 of 6 mylen
breedt , en daar ook van een fraaje baai
en van verscheide rivieren aan de N. W.
kant, doch maar van eene aan de Z. O.
kant voorzien is, heeft aan de Z. O. kant

ook een kleine baar , waar in 3 eilande-
kens gelyk ’er nog S aan de Z. hoek van
dit eiland leggen.

Vyf mylen van het dorp Boekil heeft
men aan een fraaje rivier het dorp Auwer
leggen; buiten welken stroom men nog
een andere, die grooter is, tusschen bei-¬
den heeft. Van Auwer tot het dorp en
de rivier van Kintap heeft men 3 mylen
van waar de wal van ’t Z. al meer en

meer na het Z. W. draait. Twee mylen
verder na den Z. hoek doet zich ’t dorp
Assamassan, en die rivier, nog 3 mylen
verder het dorp en de rivier van Tape,
en daar na nog 4 of ; mylen verder de
Z. hock op, die wel 6 mylen lang, en
2of 3 mylen breedt is.

Van dezen hoek buigt de wal, die daar
vry revig is, vlak na ’t N. wel 7 of 8
mylen tot aan Banjar Massin na binnen,
zonder dat men iet anders, dan diversche

rivie-H h

Verschei-

de andere

Dorpen

en Rivie-

En.
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schoone, hegte, en groote praauwe n,rivieren ontrent 1 of - mylen van Banjar
waar van ’er zommige wel 8 of 1o voe-WaarMassin, tusschen beiden ontmoet.
ten wyt, wel 40 of fovoeten lang, metby wy dit gansch eiland omgewandelt
een groote tent in ’t midden, en van 30hebbende , nu nog maar weinig, van
of aoscheppers voorzien zyn; hoedaniget geen men daar binnens lands heeft, te
men hier al veel vind, alzoo zy wat land-zeggen hebben, alzoo ’t meest uit swaare
waart in groote bosschen , vol swaarebosschagien en gebergten, gelyk men uit
boomen , en voor den arbeid overvloeddeze onze kaart zien kan, bestaat.
van menschen hebben, alzoo ’t daar vaninBy de stadt en baai van Marudo
hier over al krioelt.’t N., heeft men de St. Pieters berg

Dit is wel ’t voornaamste, dat wy vanTzel¬Ontrent Succadana, en Bewesten
dit groot en woest eiland weten te zeg-ve, doen zich landwaard in de koningry-
gen , alzoo ’t van binnen zeer weinig, enken Hermata, Landa, en Lava, (daar
maar hier en daar aan de stranden bezogt,veel diamanten en ook peerlen vallen
en bekent is. Binnen in ’t land is het volzoo alsmet hunne groote dorpen op ,
swaare gebergten, en alomme met zulkezich die ryken na ’t O. van’t W. strand
digte en akelige bosschagien bezet , dataf uitstrekken, en Bezuiden de rivier van
er niet door te komen is.Succadana vertoont zich ’t hoog land van

Men heeft in de zelve een soort vanKondawanga tusschen die rivier, en tus-
Aapen waar in de beste Bezoars, Aapen-schen die van Mandaway en van Banjar
steenen genaamt, vallen, en ook een soortMassin, en Benoorden Cotaringan, als
van Bokken, uit welke men mede eenvan heteen zeer groot en woest land ,
slegter soort van Bezoarsteenen in eenwelke, gelyk mede van het zeer woest,
groote menigte bekomt. Ik hebbe vangroot, bosschagtig, en zeer bergagtig
die Aapen gezien die spierwit, en ookaan de N. zydelandschap van Marudo,
eenige die pikswart waren ; ook vallenvan het land, niet veel, vermits die lan-
er Orang Hoetans, of boschmenschen,den nog weinig bekent zyn, te zeggen

een soort van zeldzaame Aapen, die regtvalt ; hoedanig het al mede met ’t land-
over eind gaan , in allen deelen de ge-schap der Sambas, Benoorden Hermata,
daante en manieren van een mensch heb-gelegen is.
ben, en aan de welke niets, dan de spraakMen houd de volkeren van het dorp of
ontbreckt. Ik heb ’er twee levende vanvlek Borneo voor de rykste van ’t geheel
gezien, en de laatste by den Heer Campereiland, niet alleen om dat 'er mede zeer
Hecre van Ouwerkerk aan de Yssel, welkeveel stofgoud valt; maar om dat die soort
zyn Eerw., tot Leyden woonende, nogvan goud veel zuiverder, hooger, en be¬
zoo niet beter weet) in een fles of potter van alloi is , dan ’t gene men op alle
in liqueur te zien heeft.die andere plaatzen vint. Daar beneven

Men heeft ’er van die soort van Egels,heeft men hier ook veel en zeer goede
of stekelverkens , waar in die heerlykeja (zoo men wil) de beste kamfer van
Pedra de Porco, of verkensteen, valt. Mogtgeheel Indien, en meer andere fraaje
men dit land eens wat dieper onderzoeken,waaren, die hier met groote winst gezogt,
men zou ’er zekerlyk schatten, die nogen tegen kleeden sterk geruilt worden.

onbekent zyn, vinden.Deze Borneers hebben ook ongemeene

HOOFDSTUK.TWEEDE

II J.Anneer Bornéo den Europeërs bekent wiert. Wanneer de Portugeezen hier quamen.
Van Noord. Warwyk. Roef. Michielszoon , enW Nederlanders hier.

Blommart. Verbond met den koning van Sambas in ’t jaar 1609. gemaakt. Vaak. In
’t jaar 1623. ’t Comptoir van Succadana geligt. Hoogkamer hier. In ’t jaar 1711.
van den Bosch hier na toe. In ’t jaar 1712. Gezanten van Banjar Massin op Batavia.
Engelschen.

stelt, als een man, die ’er gansch niet afyAnneer dit eiland aan de Euro-
weet ; alzoo de Aurea Chersonesus hier bypeers eerst bekent geworden is,
hem in ’t O. geplaatst is, daar die eigent-konnen wy niet zeggen.
lyk Bewesten Bornéo legt. Ja al dat hyBy den landbeschryver Ptolomeus komt
verder van Indien opstelt, is geen lezenshet met den naam van Insula bonee Fortunae,
waardig.of ’t goeder geluks eiland, voor; maar

Onder de Europische Natien komen mydie dat eiland, en de Aurea Chersonesus,
'er drie voor, die dit land eerst ontdekt,benevens andere landen , daar ontrent,
of hier gehandelt hebben, te weten, dezoo als hy die in zyn kaart van Indien
Portugeezen, Nederlanders,en Engelichen.vertoont, eens aandagtig beschouwt, zal

De¬
moeten bekennen, dat hy de zelve voor-
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De Portugeezen zyn hier lang voor
ons geweest, en zyn de eerste onder de
Europeers, dien (voor zoo verre my be-
kent is) de cere van de ontdekking dezes
eilands , dat geene der Ouden gekent
hebben, toekomt.

De eerste, die daar last toe gaf, was

George Meneses, Landvoogt der Moluccos,
die in ’t jaar 1527. (in plaats van Garsias
Henrik, die ’t van den onderkoning belast
was, maar die het geweigert had) Vasco
Laurens langs den weg van Borneo zont.

om dit eiland wat nader te ontdekken

Hy vertrok met een Cora Cora, en kreeg

by dien koning (die by Orosius niet al te

net uitgedrukt word) door Alfonso Perez,
die daar scheen bekent te zyn, toegang

deen verzogt van dien vorst verlof voor
Portugeezen, om in dat eiland te mogen
handelen; om ’t welk te eer by dien ko¬

ning te krygen, hy den zelven een zeer
kostelyk tapyt aanbood, waar in ’t hu-

welyk des konings van Engeland met de

moeje des Keizers na ’t leven uitgebeeld
was. De koning van Borneo (mogelyk
wel die van ’t vlek Borneo) vraagde
hem , wat alle dic beeltenissen en figuu-
ren op dit tapyt te kennen gaven, ’t geen
hy hem zeer klaar uitlei; maar als hy
hoorde, dat dit een koning, als hy, en

een gekroont vorst van Engeland was,
vermoedde hy, dat deze Portugees hem
met dit tapyt en alle die beelden een
quaaden trek zogt te speelen, en dat hy
door toovery al deze beelden wel levenc

maaken , en hem met zyn gansch ryk

daar door bederven kon ; waar over hy

zoodanig ontstelde , dat hy last gaf dit
tapyt met ter haast weg te doen, en hy

zou die Portugeezen zeer quaalyk gehan-
delt hebben, zoo Alfonso Perez, en

eenige Moorsche kooplieden, hem geen
nader berigt daar af gegeven hadden.
Egter verbood hy toen de Portugeezen
om er te komen handelen , en belastte

hen aanstonts dit eiland te verlaaten.

Gonsalvo Pereira, vierde Landvoogt van
Ternate, gierde, wanneer hy van Ma-
lak ka vertrok, in ’t jaar 1530. op Borneo
mede aan, en maakte by die gelegenheid

vrede mei dien koning.
Naderhand zie il , dat eenen Pedro

Teixera dit eiland bevaaren , en daar van
getuigt heeft, dat hy het van den W. hock
tot de haven van Borneo langs die kust

zeilende, bevonden had ontrenr zoo my-
len lang te zyn , ’t welk zoo ’t waar is

zou ’t wel 7 of 8comylen in den omtrek
zyn.

Buiten dit geval ontmoet ik in de
schriften der Portugeezen niet meer van
dit ciland ; egter is ons klaar uit andere
schriften gebleken , dat zy van tyd tot

entyd zeer sterk hier op gehandelt ,

groote voordeelen gedaan hebben, gelyk
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die van Macao hier op nog sterk hande- 160.
len met kleeden, waar tegen zy zooveel

Peper, en andere kostelyke waaren, in-
ruilen, dat zy ’t eene jaar door ’t andere
hier wel 3, 4, of 5 schepen met Peper
van daar gevoert hebben.

De eerste Nederlander, die op dit ei- Neder¬
land verscheen , is de dappere zeeheld landers

hierOlivier van Noord geweest.
Hy quam den 26sten December 1600

met ’t schip Mauritius in de groote baai

van ’t vlek Borneo ten anker, voor welkeVan

Noordhy ’t zeewaard eenige eilanden, van vis-
schers bewoont, leggen vont, en die in

haaren omtrek wel zof ; mylen besloegen.
Door dien hier nu zeer veel visch viel.

hielt deze koning tot dekking dezer vis-
schers hier gemeenelyk een mosselvloot
van gewapende praauwen , die ook die-

nen om de rivier van roovers te bevry-
den, en om hem boven in ’t vlek Borneo,
dat nog wel 3 mylen de rivier op legt,
van alles kondschap te geven.

Hy zont een Tsjmees met een geschenk
aan dezen koning, hem bekent maaken-
de, dat zy hier in zyn land als vrienden

gekomen waren , die alleen voor hun
geld verzogten van leversmiddelen, wa-

ter, en ’t geen hier verder vatlen mogt,
gedient te worden

Daags ’ers aan krecg hy veel praauwen
met hoenderen , visch, en fruiten aan

poord , waar van hy ’t een en ’t ander

tegen Guinees lywaad (daar zy groote
genegenheid toe hadden, hoewel zy geen

Hollands lywaad begeerden) verruilde.
Hy kreeg ook eenige Edelen en Orang-

kaja ’s aan boord, die hy zeer vriendelyk
onthaalde, en aan welke hy eenige ge-
schenken gaf, om in vryheid te mogen
handelen; maar belastte zyn volk goede
wagt te houden, en wel toe te zien,
dat 'er niet te veel gelyk aan boord

mogten komen, om alle ongemakken,
verraaderyen, en ’t overvallen van zyn
schip voor te komen.

Den 28sten dito keerde de Chinees,
dien hy met het geschenk gezonden had,
te rug, en bragt tyding, dat de ko-
ning, bekommert zynde, of wy niet
wel Spanjaarts, met welke hy in oorlog
was, wezen mogten, in ’t eerst swaarig-
heid gemaalt had, om ons het landen en
handelen hier toe te staan; maar dat hy,
van de zynen nu beter onderrigt zynde,
wel een Nederlander aan land by zich
wilde hebben, om op ’t gezigt zelf daar
over te beter te konnen oordeelen

De Heer van Noord zeide, dat hy dit
geerne doen zoude, als de koning hem
maar een gyzelaar in plaats wilde geven,
t welk zyn Edelen aannamen hem aan te

dienen, aan welke hy toen eenige fraaje
roers, en andere wapenen gaf , om die
uit zynen naam den koning te schenken.

DatH h 2
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een minnelyken brief, waar by hy hem 1607.Dat het hier egter niet helder, en een
den handel in zyn land ook aanbood.nest vol schelmen was, bleck dezen Zee-

Hy, en den adel aldaar, hadden onsvoogt naderhand zeer klaar, alzoo hy
volk zeer wel gehandelt ; doch zy had-den 1sten Januari 1601, agter zekeren
den veel smaadheden van het gemeenhoek, ontrent i myl van zyn schip we
volk moeten lyden.van100 praauwen zag vergaderen ,

Ontrent ’t jaar 1607. lag op Succadanawelke ’er naderhand zommige met eenige Roef.
als ons opperhooft Hans Roef, koop-zakken Peper ontrent zyn schip quamen;
man , die volgens de berigten van daar,doch hy , hun toeleg gemerkt hebben-
in groot gevaar was, om van die inwoon-de verydelde den zelven door aan zyn
ders vermoort te worden , alzoo zyvolk last te geven , van wel op hen te
wisten, dat hy een greote party diaman-passen, en ’er niet meer dan 2 of 3 bin-
ten by zich had, waarom hy verzogt tennen boord te laaten komen.
eersten van daar verlost te worden. Ook

Daar drongen ’er wel veelen van hen
hoorde men in Juni tot Bantam, dat detegen in; maar na dat zy merkten, dat
koning van Banjar Massin een jonk, doorde onzen vuur op hen geven wilden,
de Heer Verschoor, ons Bantams opper-hielden zy af, vraagende, waarom wy
hoofd, gezonden, overvallen, en derop hen schieten wilden, waar op hen ge- Michiels-
koopman, Gillis Michielszoon, door hem zoon, enant woord wiert , dat zy met hunne
ten handel aan land ontboden, schendigpraauwen wat verder van ’t schip moesten
vermoord had, waar op de Heer Verschoorgaan leggen, gelyk zy toen deden.
den 19den dito een chaloep met volk enZy verschoonden zich naderhand wel
ammunitie, en Samuel Blommart als bevel- plom-by hem, van geen quaad in den zin ge-
hebber daar na toe gezonden had, om onze mart.had te hebben, maar ’t vervolg toonde
kooplieden met hunne gesteenten vanhet tegendeel, alzoo zy den zden ’s nachts
Succadana te ligten; hy quam den 13 Julivier swemmers voor den boeg zonden, die

weer op Bantam, met tyding dat Hansde kabel van ’t schip meinden af te kap-
Roef vyf dagen voor hun komst, alzoopen, ’t welk zoo ’t hen gelukt was, zou
hy zich daar niet langer vertrouwen dorst,’t schip tegen de wal gedreven hebben,
na Patani vertrokken was.alzoo ’t maar voor een anker lag, en dan

In ’t begin van ’t jaar 1609. blykt my,was het zekerlyk weg geweest; doch de
dat de Heer Samuel Blommart, opper-onzen de praauw, die zy dryven lieten,
koopman met de chaloep de vliegendegezien, en daar uit hunnen toeleg gegist

OImDraak op Succadana gelegt was ,hebbende, wierden dit gewaar, schoten
hier als Opperhoofd onze zaaken waar teen be¬niet weinig op die swemmers,
nemen. Hy kreeg in Maart last om we-letteden hen dus hun voornemen uit te
gens den diamant-handel een verbond zooalvoeren. Ook hadden zy de onzen

met den koning van Banjar Massin, alsmeer poetzen gespeelt, met hen goede-
met de koningin van Landa, die den ko¬ren te verkoopen , die zy hen noit, na
ning, haaren gemaal, in Januari uit ja¬’t geld al ontsangen te hebben, leverden.
loezy had doen ombrengen, te maaken.Zy hebben hier (zoo ’t my toeschynt)

Den 1osten Scptember 1710. quam hyeenige Peper gekogt; doch alzoo de Heer
van hier met het jagt de Vliegendevan Noord bemerkte, dat zy hem niet wel

Draak op Bantam, en verzogt, na datbehandelden, en niet dan quaad in den

hy nu een fraaje party diamanten by eenzin hadden , is hy den gden Januari van
verzamelt had, om zyne verlossing, alzoodaar vertrokken.

In ’t jaar 1604. quam de zeevoogt zyn tyd, of verband om hier te leggen,
uit was.van Waruijk met eenige schepen voor

t eiland Crimata, dat ontrent Succadana Hy was by een berigt, in ’t jaar 1709.
gegeven, van oordeel, dat Teyen, (eenlegt, en den 134en Maart hier ten anker,
plaats in de rivier van Lauwe, van waardaar zy zich ververschten , en van waar

hy den 2sten een chaloep na Succadana een rivierken na Landa loopt) Sadong,
Benoorden Sambas, onder den koningzont, die van daar 1oo Rders aan diaman-
van Borneo staande , en van waar menten medebragt , waar na de Zeevoogt

den yden April ’t anker geligt heeft, en in een dag over land na Landa gaan kan)
Manpana (Bezuiden Sambas) en Borneo,van daar vertrokken is.

de besse handelplaatzen hier waren, hoe-Naderhand, in Juli, tot Patani zyn-
wel hy Sadong nog voor beter keurde.de, quam daar een jonk met een Gezant

Hy zeide ook , dat op Sambas veelvan Borneo by Warwyk, met 8 Neder-
slegt goud, als mede bezoarstcenen vie-landze gevangenen , van den Zeevoogt
len. Hy had daar op de laatste plaatsJacob Heemskerks volk, met hun ongewa
eenen Pieter Aartszoon gelaaten, om denpende schuit van eenige Borneers geno-
handel van Landa waar te nemen, enmen ; doch de koning, hier over mis-
ook vernomen , dat 'er ontrent Sambasnoegt zynde, zont de zelve nu aan den
een rivier was, die zich met een spruitHeer Zeevoogt te rug, en schreef hem

in
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langsin de rivier van Landa ontlast,
welke men dus zeer gemakkelyk op
Landa komen kon.

Hy verhaalde, dat die van Sambas en

Landa te dier tyd met malkanderen in

oorlog waren, en dat in de eerste plaats

de ryst veel beter, en tot minder prys,
dan wel tot Succedana, te bekomen
was.

De Heer Blommart had ook een brief
van den Heer Prince van Orangie beko¬
men, om dien aan den koning van Bornec
te weten dat vlek in ’t N. gelegen) te

behandigen, en ook last om met den ko¬

ning van Banjar Massin een verbond te
maaken , twee der grootste ryken hier,
van ’t welke ’t eerste aan de N. kant, en

’t ander aan de Z. kant van dit eiland ge-
legen was.

Den 22sten April had men met een jonk
van Gressic hier berigt gekregen, dat die

van Palimbang van voornemen waren,
om met 40 praauwen hier te komen, en
om dan Succadana, en den diamanthan-

del onder hun gewelt te brengen. Wy
verzogten toen aan de koningin van Landa
wel (na aanbieding van hunne rivier met

een van onze jagten te dekken) om van
alle Europische Natien hier alleen te mo-
gen handelen, doch zy gaf tot antwoord,
dat haar land van Landa en de rivier de

Lauwe voor yder een open stont, om welke
reden zy met ons in geen verbond wilde

treden.

In ’t midden van ’t jaar 1609. was de
Heer Blommart van Succadana na den ko¬

ning van Sambas getrokken , en ’er den
rsten Juli gekomen, hebbende verder met
den zelven gesproken , om een verbond

wegens den diamant- handel te maaken,
ten welken einde die vorst reets met den

koning der Wilden (daar eigentlyk de
diamanten vallen) daar over hadde doen

handelen , die ook tot een monster een

diamant van tusschen de 30 en 40 caraat
medegezonden had , nevens een berigt,
dat daar veel steenen van 4 tot 24 caraat
vielen ; een handel , waar op toen de
Portugeezen ook sterk vischten, die zich

ten dien einde met die van Borneo reets

vereenigt, en zich daar vastgemaakt
hadden.

Ondertusschen maakte de Heer Blom-

mart dit Verbond met den koning van
Sambas.

Eeuwig Contract, ende Ver-
bond van wegen de Hoog Mogende
Heeren Staaten Generaal der Ver-

eenigde Nederlandze Provintien, zyn
Princelyke Excellentie, ende de Hee-
ren Bewindhebberen van de zelve
Landen, traffiquerende op Oost-
indien, ter eenre, ende den Door-
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lugtigen Koning van Sambas ende
omleggende Plaatzen op t eiland

Borneo, ter andere zyde, gemaakt

ende vastelyk besloten het naar-
volgende.

I.
IN den eersten is gecontracteert , dat de vegena
Hoog Mogende Heeren Staaten Ge- met den
neraal, zyne Princelyke Excellentie, ende koning

van Sam-de Bewinthebberen den Zeer Mogender
bas inKoning van Sambas , zyne onderdaanen,
’t jaar

ende landen , zullen helpen beschermen, je- 1619ge-
maakt.gens alle geweld, ongelyk, ende invasien te

water ende te lande, die hem door de Span-
jaarden ofte Portugeezen zouden mogen aan¬
gedaan worden.

II.

Ende by zoo verre yemant van buiten den

Koning in zyn land quame aandoen eenigen
oorlog, zullen de Capiteinen ende Gecom-
mitteerden der Vereenigde Nederlanden
tot Sambas residerende met alle bun volk en
magt de zelve resisteren , ende den Koning
van Sambas assisteren, zoo veel het mogelyk is.

III.

By zoo verre die van Sambas elders bui-

ten bun land eenigen oorlog ofte entreprise
aanvaarden , zullen de voorsz. Capiteinen

ofte Gecommitterden, met haar magt te
water of te lande niet gehouden zyn eenig
behulp te doen.

I V.

Hier tegen zal de zeer mogende koning
van Sambas, ende zyn onderdaanen, waar

onder begrepen word Mompana, Landa,
ende alle andere landen , die onder zyn ge-
bied staan, die van de voorsz. Provintien,
als Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht,
Vriesland, Overyssel, ende baare Gealli-
eerden, van de voorsz. Provintien commissie

hebbende , in zyn land verleenen vryen han¬
del, ende suffisante vastigheid, daar hunne
persoonen en goederen in goede bewaaringe
mogen zyn, onde de zelve beschermen tegens
allen, ende iegelyk, zonder dat zy lieden,
ofte hunne goederen, zullen beswaart wor-
den met eenige lasten; maar baare goederen
vryuit- ende invoeren zonder eenigen tol, ofte
andere ongelden te betalen.

V.

Desgelyks zal de voornoemde Koning de
geenen, die commissie van de voorsz. Provin-
tien hebben , vry in alle zyn landen laaten
handelen, als Mompana , Landa, ende

voorts heel tot de Wilden, daar de diaman-
ten gevischt worden , zonder dat van zyne
onderzaten de zelven eenige verbinderinge ofte
verlast aangedaan zal worden.

I.V

Zal van gelyken de hooggedagte koning
van Sambas, ende de zynen, niet toelaaten
fte vergunnen eenige handelinge, of woon-

plaats, aan eenige Spanjaarts, Portugezen,
Engelschen, Franschen, ofte andere Eu-
ropische Natien.

VanHh 3
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van Landa in een goed verstand te leven ) 1616.VII.

een verbond te maaken , gelyk ook ge-Van gelyken en zal de voorgedagte koning
schied is.van Sumbas geen diamanten uit zyn land Pas na het vertrek dezer Wilden kreeglaaten voeren door zyn inwoonderen, ofte
de koning der Sambas berigt, met eeneenige vremde Natien, die in zyn landen
brief van den koning van Soby ,cenzouden mogen komen traffiqueren; maar alle
eiland , digt by dat van Borneo leggen-de zelve aan de geenen, die de commissie van
de , dat die van ’t vlek Borneo met 150de voorsz. Provintien hebben, tot een rede-
praauwen klaar lagen , waar in 4o ko-lyke prys verkoopen.
ningen waren, waar by men hunne magtIII.V.
afmeten kon.Ende by zoo verre die van Landa, des-

Ook hadden zy met die mosselvloot algelyks de Wilden , daar de diamanten ge-
in zee geweest, doch hadden wegens on-vischt worden, volkomentlyk tot Sambas
weder moeten te rug loopen, zynde nuwillen komen handelen, ende Succadana
van voornemen om ’t nog een maand inverlaaten, zullen de geenen, die de commissie
te zien , en dan na Sambas te komen,van de voorsz. Provintien hebben, haar buis
om dat 6 maanden lang te belegeren-aldaar ook opbreken , ende in Sambas ko-

In ’t jaar 1616. hadden wy hier denmen , alzoo, op twee plaatzen woonende.
koopman Henrik Vaak als ons opperhooft,altyd oorlog tusschen de koningen van Sambas
zonder dat my blykt , wanneer by hierende Succadana zoude ontstaan.
quam, of hoe lang hy hier gelegen heeft.I X.
In ’t jaar 1619. quam ’t schip Delft vanZullen de Hoog Mogende Heeren Staa-
Succadana voor Jakatra in de vloot vanten Generaal, zyne Princelyke Excellen-
de Heer Coen, een bewys, dat wy toentie, ende zyne Capiteinen ende Commisen
hier nog handelden.in Oostindien trafftquerende, met den koning

De volgende tyden hebben ons egtervan Sambas , ende zyne onderdaanen, nu
geleert , dat de handel voor onze Maat-ende ten eeuwigen dage , goede alliantie ende

of altoosschappy niet al te voordeelig,vriendschap onderhouden, ende de voorsz.
niet na hun genoegen geweest is, alzoo dePoincten in alles naarkomen, ende nog meer-
Heeren Zeventienen by hun schryvensder, die tot vrede ende vriendschap strekken,
van den 23sten October 1623. last gavendes noodig zynde gemaakt te worden , de
om , nevens meer andere comptoirenwelke by beide Partyen, gelyk deze, onder-
dat van Succadana te ligten.teikent ende geconfirmeert zullen zyn

Na dezen tyd zie ik, dat de Heer JacchActum tot Sambas dezen eersten October
van der Meulen (naderhand Equipagie-1709. Was onderteikent in Arabische let-
meester op Batavia) in ’t jaar 1644. naters , den naam van de Koning , daar
Amboina met ’t schip prins Fredrik Hen-onder stont, uit den naame van de Hoog
rik gaande, op Banjar Massin aangeweestMogende Heeren Staaten Generaal, zyn
is.Princelyke Excellentie, ende de Heeren

In ’t jaar 1664. bezogten wy hier eenBewindhebberen der vereenigde Oostindische
plaats, Martapoera genaamt, om de pe¬Compagnie, was onderteikent
per en ’t goud, daar vallende, in te han-SAMUEL BLOMMART.
delen. En in ’t jaar 1665. bragt de koop-
man Antoni Hurdt maar 36 lasten peperOok kreeg men hier nu tyding, dat
van daar; doch hy had nu het contract,die van Calca, Seribas, en Melanoege,
met dien Pangerang aangegaan, bevestigt.volkeren Benoorden Sambas, van die van
In ’t jaar 1666. en al in veel jaaren teBorneo afgevallen waren, en zich onder
vooren, hebben wy hier geen Logie ge-de magt van den koning van Diohor be¬
had; maar haar Edelheden zonden jaar-geven hadden. Dit waren plaatzen daar
yks 2 schepen herwaarts, om de diaman-grooten handel viel, alzoo men hier veel
ten, in zeke Myne alhier vallende, en betergoud, bezoarsteenen, peerlen, en meer
zoo men wil) als de Kust- of Golconda-andere dierbaare waaren, vont.
sche diamanten, mitsgaders ongemeeneAangezien nu die van Borneo die van
schoone en groote peerlen , nu en danSambas gedreigt hadden, om hen met
hier gevonden, van daar te haalen, niet150 gewaapende praauwen te komen be¬
genegen zynde het leven van hunne die-zoeken, waren zy zeer bekommert, en
naaren, by ’t opregten van een comptoir,verzogten ons ernstig, om doch hier een
hier weder te wagen, alzoo de ervaren-vesting te bouwen.
heid hen niet dan te veel, tot hun leed-Den 184en November waren hier tot
wezen, geleert had, dat dit een verraa-Sambas wel 20 Wilden met eenen Kijay
dersch, bedriegelyk, en trouwloos volkCabe gekomen , die voor den koning
Wwas.na de Wilden van Landa geweest was,

In eenige volgende jaaren hebben wyen eenige van hunne Orangkaja’s mede
hier geen handel ter wereld gehad; maarbragt, om met den koning van Samba-
1671. was ’er nog een vrymans chaloep(die alle middelen aanwendde, om met die

ge-

Vaak.

In ’t jaar
1623. t

Comptoir

van Suc-

cadana

geligt.
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geweest, die wel twee hoofdsom men op1706.

allerlei Batavische goederen, en Macas-
zaarze kleeden, gewonnen had

Na dat de Hecr Jacob Hoogkamer (van
Hoogka-

welken wy elders breeder spreken) inmer hier.
’t jaar 1706. in zyn huis gegyzelt was,
wegens eenige penningen , die men van
hem eischte, en wegens een swaar pro-
ces, daar over, als over een andere zaak
met den Ed: Heer de Vos , zoo is hy
gelyk men daar breeder zien kan) met

eenige Engelschen van daar na Banjar
Massin gevlugt, alwaar men oordeelt dat
hy alzoo de Engelschen toen met die
Inlanders overhoop lagen , een droevig
einde in ’t bosch gevonden heeft, welkers
omstandigheden wy elders breeder heb-
ben aangehaalt, en waar van wy hier na
onder de zaaken der Engelschen nog iets
zeggen.

In ’t jaar 1711. is de Capitein Lieute-
In ’t jaar

nant N. van den Bosch, als hoofd van eer
17I1. van

den Bosch nieuwe onderneming, en den onderkoop-
hier na man Abraham Poele, als zyn Tweede hier
t0e. na toe gezonden, om te zien, of men

'er weer een comptoir (waar toe groote
hoope was) zou konnen oprigten

Egter is 'er toen (zoo ’t my toeschynt)
niet veel afgevallen; doch ’t jaar daar aan
geleck het 'er beter na.

In ’t jaar 1712. zonden die van Banjar
In ’t jaar twee Gezanten van dien koning aan haar
1712. Ge-Edelheden , die den zysten Juli door den
zantenvan pan-Sjahbandaar, den Heer Cornelis Hasselaar,
jar Masin en den Opperkoopman Salomon Storm.
op Bata- ’s morgens tusschen7 en Suuren met veel
via. statie ingehaalt wierden.

Een der zelve was ’s konings oom;
doch geleek in zyn gewaad maar een ge-
meen Javaan te zyn.

Zy waren met hun eigen vaartuig, 4
koppen sterk, en met 4 bassen, en 2 of

3 kleine stukjens, voorzien, in gezelschap
van een chaloep der E. Maatschappy op
Batavia gekomen.

Onze Gecommitteerden voornoemt hen

op hun vaartuig verwelkomt hebbende,
en van boord vaarende , wiert 'er voor

hen van hun vaartuig zevenmaal, en zoo
dikwils ook van ’t galjoot geschoten.

Ook bragten zy toen een schenkagie
van hunnen koning aan haar Edelheden
aan land , die in twee kleine aapen aan
goude ketenkens van welke de eene hagel-
wit meteen goude ring aan yder poot.
en de andere swart, met een fraai vlekje
op de neus geteekent, en yder in een by-
zonder korfje, tempelswyze gemaakt was
en in een fraaye diamant, na gissing 2ooc
Rders waardig, bestont; en welk juweel,
in een bamboesje, met ’s konings brief
aan haar Edelheden, door een helbaardier

op een zilvere schotel voor uitgedragen
wiert, terwyl eenige van hunne dienaars

de andere geschenken voor uit droegen.
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Mogelyk zal men vraagen  waar die 1712.
geschenken blyven. Zy worden ten voor-
deel van de E. Maatschappy openbaar
verkogt, dog zoo yemant van haar Edel¬
heden ’er zin in heeft , die kan ze voor
den prys, waar op zy geschat zyn, voor
alle anderen naasten.

Na dat zy ontrent het hoofd in de ri-
vier gekomen waren, wiert de schuit van
Staat, waar in zy zaten, met een paard
na ’t kasteel getrokken, en toen door de
oldaaten, daar geplaatst , driemaal ge-
schoten, ’t geen daar na, als zy by den
ooom quamen , door andere soldaaten.
driemaal hervat wiert

Na dat zy te land gestapt waren, stont
het volk van de waterpoort tot de Heer
Generaals wooning in de wapenen, ter-
wyl zy in ’t midden van onze twee Ge-
committeerden na de zelve, en zooverder

over de groote zaal, en langs een smalle
galdery in de Vergaderzaal gingen, alwaar
zy den Heer Generaal van Riebeek aan
’t cene eind van een lange tafel, en zynen
Geheimschryver aan ’t andereinde vonden
zitten.

a dat zyn Edelheid hen de hand ge-
geven, en dus verwelkomt had, gingen
zy op twee stoelen, tusschen hunne gelei-
ders in, mede aan die tafel zitten, rondom
welke 7 helbaardiers met hun roode rok-

ken van Staat, en hunne helbaarden in
de hand, zeer ontzaglyk stonden.

Als zy pas zaten, wierden’er 9 kanon-
schoten van ’t kasteel, om hen te verwel-
komen, gedaan, waar na ’t geschenk der
twee aapen getoont, en ’t bamboesje met
dien diamant (’t geen zyn Edelheid wat
veragtelyk op de tafel ter zyden lag) ne-
vens ’s konings brief wiert overgegeven,
die door den Capitein der Maleyers ge-
opent , en bevonden wiert in 't Maleits

opgestelt te zyn.
Zyn Edelheid vraagde, hoe hun koning

voer en zy zeiden, dat hy nu zeer wel,
maar dat het voor hem een groot geluk
geweest was, dat een van onze schepen,
en ’t voornoemt galjoot 'er lag, alzoo hy
anders met eenige van zyn nabuuren in
een swaaren oorlog (waar van zy door

ons schip nu afgeschrikt waren) geraakt
zou hebben.

Zy bragten ook 3o pikol peper mede,
en zeiden , dat de Chineezen in dit jaar
veel pikols van daar gevoert hadden.

Als bedelaars volgens de gewoonte der

verzogten zy, zoomeeste Oosterlingen
ras zy hun geschenk overgegeven hadden,

’t geschonkene, 5oals in vergelding van
snaphaanen, 30 pikolkruit, en verlof om
meer geweer te mogen koopen, alzoo
hen belast was ten eersten weder te ko-
men.

Zyn Edelheid gaf hen tot antwoord,
dat men ’s konings brief eerst overzetten,

dien
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dus : dat 'er toen groot en klein 4o En- 1702.dien lezen, dan over den inhoud des zelft
gelschen op Banjar waren, over welkeraadplegen, en dat men het dan op dit
een Generaal van 27 jaaren ’t gezag hadhun verzoek nader antwoord geven zou
Zekere Topatawan , hoofd der Boegine-Ondertusschen wiert hen een kopje
zen en Wadjos, zeide, dat hy Aldaan,Thee aangeboden, en na dat 'er over
of Oldenvliet, genaamt, en dat hy eenig-deze en gene onverschillende zaaken nog
zins van ’t maagschap van de Heer Johanwat gesproken was, wierden zy na hunne
van Hoorn (toen Directeur Generaal opverblysplaats, by den Medicynwinkel der
Batavia) en een kindskind van ’t EngelschE. Maatschappy, gebragt.
Hoofd was, dat eertyds op Bantam ge-Men verstont naderhand , dat zy den
legen had. Deze had nog een Tweeden.Peperhandel aan de E. Maatschappy al¬
of een Administrateur, en een Geheimleen , by contract quamen aanbieden
schryver, onder zichwaar toe zy zich eenigzins geperst von-

Dit Hoofd hielt huis op een vlot vanden, alzoo zy met die van ’t vlek Borneo.
Bamboezen met zolderingen , waar open met de Bergvolkeren, over hoop la

geen Engelschen, maar alleen Boeginee-gen, verzoekende dat wy de peper, die
Zy hadden aanzen , de wagt hieldener nu was, ten eersten met onze scheper

sterkte van lossede kant der rivier eerwilden komen afhaalen, en dat wy hun-
beschoeid, en dieaarde, met pallissaadennen koning tegen zyne vyanden de be-
belegt , welke almet een planken vloerhulpzaame hand doch wilden bieden

mede van Boegineezen bewaart wiert, enHaar Edelheden, deze goede gelegenheid
met royzere stukken, en eenige ammu-waarnemende , namen deze aanbieding
nitie voorzien was. Het hoofd dezerdes konings aan.
Boegineezen was Ange Boni genaamt, enOndertusschen zonden die van ’t vlck
een onderdaan van den Macassaarzen Ca¬Borneo ook Gezanten na Batavia, en ver-
pitein Dain Matara op Batavia. Dezezogten haar Edelheden , dat zy hunnen
Boegineezen , bevoorens wel zoo mankoning tegen dien van Banjar Massin ge-
uitmaakende , waren nu nog maar 10cliefden te helpen; doch dit wiert hen op
man sterk , alzoo deze en gene na Pasireen beleefde wyze afgeslagen.
en Coeti, dorpen aan de O. kant van ditDaar op nu zonden haar Edelheden den
eiland regt, tegen over Celcbes gelegenCapitein Lieutenant van den Bosch als Op
en onder den koning van Goa op Macassarperhoofd , en den voornoemden onder-
al zedert 4o of 50 jaaren staande , ver-koopman Abrabam Poele, als zyn Twee-
trokken waren.den na Banjar Massin , om daar weder

De Engelschen gaven aan yder van dezeeen comptoir op te rigten, en onze zaaker
Boegineesche soldaaten 5, aan een korpo-waar te nemen; doch na dat zy hier met
raal 6, en aan den fergeant Ange Boni 7eenige schepen gekomen waren, bevon
ders ter maandden zy , dat eenige Chineesche jonken

Topatawan, die zich hier mede by dehet vet hier al van de ketel geschuimt
Engelschen vervoegt had, was Hoofd deren met een menigte picols peper na China
vrye Boegincezen , die wel 300 koppenvertrokken waren, zoo dat 'er voor ons
sterk waren; doch men had hier (gelyknaaulyks eene scheepslaading overschoot

geen Mandbareezen ofde roep was)waar uit klaar bleek, dat zy onze schepen
koningskinderen.meer, om daar door tegen hunne vyanden

Verscheide Engelschen waren hier aargedekt te zyn, dan wel om die af te laa-
’t scheurbuik overleden. Zy lagen 'er metden, verzogt hadden, ’t geen ook de re-
schepen, en 2 chaloepen, zynde ’t eenden was, dat onze nieuwe Opperhoofder
schip van 125 vaten; en over twee maan-vry slegt vergenoegt hier van daan qua-
den meinde de Generaal met alles van hiermen ; en dit is het alles, dat ik van onzer
op tebreken, en na Batavia te vertrekkenhandel op Borneo wete te zeggen.
alzoo de zynen niet genegen waren hemWat nu de Engelschen aangaat, de
daar weer af te wagten , hoewel hy 'erzelve hebben hier op mede al van oude ty-
’t jaar ’er aan weer dagt te komen.den gevaaren, dat my toeschynt ontrent

Hy had hier een oud schip met 48’t jaar 1609. eerst een aanvang genomen
stukken gebragt, en zyn lading bestontte hebben.
in eenigen Amsioen, Chineesche stoffen.In ’t jaar 1696. quam ’er een Engelsch
yzere ankers, dreggen, lood, en Spaanzeschip op Cotaringan, waar mede Capitein
reaalen , waar van dit Opperhoofd vanJacob de Roy van daar na Succadana, en
zich zelven 3ooooo, en van wegen haareverder na Malakka en Atsjien vertrok,
Maatschappy 7ooooo Rders by zich hadzynde ’t eerste, dat oit op Cotaringan ge
waar voor hy hier peper, enz. ingekogt,weest was.
en waar uit hy dan de voornoemde sol-In ’tjaar 1702. hebben zich de Engel¬
dyen gevonden hadschen op Banjar Massin ook vastgezet.

Ook waren 'er, geduurende dit MoessonHet berigt, dat men toen van Macassal
Chineesche jonken, 15vadem lang, enaan haar Edelheden daar van gaf, was al-

4brecdt,
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breedt, gekomen, die hier allerlei por¬
celein, Chinecsche zyde, theckerels,
zomneschermen, enz , bragten, die hen
door de Javaansche kooplieden, en door
de Chineezen van Samarang wierden af-

gehaalt, en deze Chineesche jonken
namen van hier weer peper na China
mede.

De Chineezen hadden de zyde gekogt

tegen 2oo Rders Spaans, alzoo ’er geen
ander geld gaat. Ook lagen ’er die 4
jonken nog, en alle de Chineezen had-

den vlaggen en passen van den keizer
van China

Deze Engelschen, uit hun land ver-

trokken zynde, waren 3o schepen sterk.
en onder twee vlaggen verdeelt geweest,
van welke ’er 15 na China vertrokken,
en de andere 15 onder dezen Capiteir
Moor (of Generaal) stonden, waar van
er &8 na Bengale ,  na de kust, 2 na
China, en 1 hier na toe vertrokken was
waar uit men ook eenigzins de grootheid

van hunnen handel op China en Bengale
afneinen kon) met een voornemen om
nu by zyn togt na Batavia, na de 14
andere, onder zyn smaldeel behoorende,
te vernemen.

Deze Capitein Moor sprak goed Ma¬
leits, en vraagde aan een spion van ons,
van Macassar herwaarts gezonden, of de
Heer Gouverneur Beernink op Macassar

zulken ongeluk (als men voorgaf) ge
kregen had, en, terwyl hy in ’t paleis
des konings van Goa te ssuimeren lag,
door Sampuwalia besprongen, van agte
ren doorregen , en dus met 2 vaandel-
Europiaanen, die hy by zich had, ver-
moord was; immers dit wil men dat de

Bonische tolk, Carelessang op Java had
uitgestroit, en hy had dit van een Djo-
horces, die in November 1701. over Java
op Banjar Massin gekomen was, ge-
hoort.

Op dezen tyd hadden de Engelschen
met die van Banjar Massin moeselykhe-
den gekregen, zoo dat het met hen tot

een volslagen oorlog uitgebersten was,
by welke de Engelschen ; dorpen der
Banjareezen, te weten, Banjar Massin,
Banjar, Cajoe Taangi, Tatas, en Carta
Poera verovert hadden. De buit, hier

by hen bekomen, bestont in 7 metaale
stukjens, 100basjens, en 20 cojang of
lasten) peper.

Geen Banjareezen, groot nog klein.
hielden het met de Engelschen.

De koning van Banjar wiert toen de

Panombaham genaamt, en was uit het
koninklyk huis van Sumbawa, en zyn
ryksbestierder, Pangerang Poerabaja, uit

het geslagt van den Macassaarzen Crain
Crongrong gesproten.

De Engelschen kogten toen hier de

peper tegen 40 Banjarze gantangs (wel-

III. Deel.

249O.N E

ker 5 Banjarze ’er 4 van de onze, tegen 17e3.
7: pond yder, doen) voor r Ryksdaal-
der Spaans, en verkogten die dan aan
de Chineezen, en anderen, weer tegen
de 13 gantangs i Ryksdaaider, dat ruim
twee hoofdsommen winst gaf.

Zy bemoeiden zich met de tollen en
inkomsten des lands niet; doch zy had-
den van den koning van Banjar Massin

soooRders voor honne gedaane oorlogs-
onkosten by hunnen optogt tegen de
Banjareezen bedongen, welke de koning
aan hen voldaan, en waar op de Capi-
tein Moor 4 van deze veroverde dorpen
aan hem wedergegeven, hoewel hy Banjar
Massin, als een verblysplaats der Engel¬
schen, voor zich behouden had

De Engelschen hadden de Banjareezen
niet eerst gemoeit; maar die hadden
zonder wettige reden hen onverwagt
willen bespringen; waar van de Engel-
sche berigt gekregen hadden, en waar
op zy, in de voorbaat geweest, hen aan-
getast, en de voornoemde dorpen hen af-
genomen hadden; hoewel zy toen maar
10 man van hunne Natie, en 40 Boegi-
neezen sterk geweest waren

De spion , die dit berigt aan den ko¬
ning van Boni gebragt had, zeide, dat
hy te Banjar Massin op ’t geweerrak van

dit Engelsch opperhoofd zekere spies of
hazagaai, met goud overtrokken , en

een met goud beslagene kris had gezien,
met een uitgesneden vischbeene greep,
welke Aroe Teko wel eer op Tambora ten
buit bekomen had. Dit geschenk was
van Goa na Mangarai aan zekeren Macas-

zaar, Papo genaamt, en in Potra woo-
nende, gezonden, en die hazagaai had
Aroe Teko aan den prins Sampuwalia, Radja
Goa s dochters zoon, als cen handbloem

geschonken, en eenen To- Adam had die
geschenken uit Crain Bontosonggohs huis
zelfs na ’t vaartuig in de rivier van Goa

zien brengen, welke hy, tot zyne uiterste
verwondering, nu hier op ’t geweerrak
van dezen Engelschen Generaal leggen
zag. De zelve was aan stukken, alzoo
hy , van de togt tegen de Banjareezen
t’huis komende , de zelve te hard tegen
de grond gedrukt had , waar door zy
midden door gebroken was

Dus verre ging dit berigt, waar uit
men bespeurt (gelyk wy onder de stoffe
van Macassar en Celébes al aangemerkt
hebben , dat die van Goa met deze En-
gelschen (aan welken die koning eenige
vaatjens kruit, en een brief gezonden
had) zich ingelaaten hadden, en door

hunne hulp eenige gronden tot het her-
stellen van hun oude regeering zogten te
leggen

Ook dede deze Generaal zyn best, om
alle misnoegden , en zelf verscheide
Mandhareeze koningen na zich te trek-

ken,1.
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pas 4 dagen ’er na wiert hunne logie, of 1707.ken, en aan zyn snoer te krygen, waar
t huis, tgeen zy hier nog hadden, af-tegen by de Macassaarze regeering en den
geloopen.koning van Boni (alzoo zy kennis van

Aangaande den Heer Hoogkamer, wist hyzynen toeleg hadden) zoo wel gewaakt
uit de mond der Engelschen, die hy hierwiert, dat alles van zelfs (gelyk de vol
vont, en in ’t byzonder uit de miond vangende tyd geleert heeft) in rook en damt
dien Engelschen Capitein, die in dat bran-verdwenen is, hoewel dit, zoo Aroe Teke
dend scheepje by hem was, en ’t laatstop vrye voeten geraakt was, van een ge
van hem afging, nog dit (t geen wy ookdatvaarlyk gevolg had konnen worden,
elders aanhaalen) te zeggen , dat hyge-waarschynelyk wel de orootste reden
Hoogkamer) en een slaaf, na dat deweest is, waarom haar Edelheden Gberigt

Banjareezen hem gedwongen hadden, navan zyne menigvuldige dreigementen, van
een scheepie, dat zy weer opmaaken wil¬zich by deze Engelschen , zoo ras hy
den , en dat by 2 chaloepen digt by demaar in vryheid was, te willen begeven,
wal lag, te vlugten , na de kajuit vanbekomen hebbende) goedgevonden had-
’t zelve voor een tyd geweken waren;den hem na Ceylon te zenden.

doch dat zy , 'er weer uit willende ko-Na dat nu de Heer Jacob Hoogkamer met
men, alzoo dit scheepie door de Inlanderseenige Engelschen van Batavia in ’t jaar
reets in brand gestoken was, de deur zoo-1706. gevlugt was , en zy voor Banjar
danig bebolwerkt vonden , dat zy hunMassin gekomen waren, hebben zy met
oogmerk in dezen niet hadden konnendie Inlanders weder eenig geschil gekre-
bereiken; doch vonden egter een middelgen , waar door zy, nevens meer andere
om door de kajuitsvensters in een kleinNatien van daar verdreven zyn. Zy wier
vaartuigjen te geraaken , en met dezenden zeer fors van dien Inlander aangetast,
Engelschen Capitein, die hem gered had,en, na ’t verlies van veelen van hun volk
van daar na land, en zoo stil, als ’t mo-niet alleen hol over bol na hunne vaar
gelyk was (niet tegenstaande hy eentuigen, daar voor de wal leggende, ge-
sterke koorts, en in drie dagen niet ge-jaagt, maar ook genoodzaakt met hunne

geten had) na ’t bosch te vlugten, enstengelooze schepen zeer verbaast na Ba
zich daar tot den avond van den volgendentavia de vlugt te nemen.
dag te bergen, na welken tyd deze En-Ook hadden deze vertrokkene Engel¬
gessche Capitein hem gezegt had: Mynschen gezien, dat de Banjareezen een van
Heer Hoogkamer, nu is t onze tyd omhunne schepen , waar op de Heer Hoog
ons aan strand te begeven, en middel aan tekamer en een Engelsch Heer van aanzien
wenden om weer aan een van onze schepenwas, in brand gestoken, en hen daar door
te komen, of wy zyn hier zekerlyk munnenin ’t gevaar van met het zelve te verbran-
des doodsden, gebragt hadden.

Egter vont men goed om door zyn slaaveMaar in ’t jaar 1708. hebik in Amboina
voor af nog eens te laaten zien , of devan zekeren stierman op de chaloep de
Banjareezen al van strand geweken waren,Rommelpot, Jan Sovertzoon genaamt

bericht bekomen , dat het voornoemde waar op dan berigt krygende, dat er geen
meer vernomen wierden, maande dezeniet alleen waar was; maar dat hy 'er nog

by te voegen had, dat hy den yden Sep- Capitein den Heer Hoogkamer nu nog te
sterker aan , om zich uit het bosch natem 1707. uitdrukkelyk, om na den Heer

Hoogkamer te zoeken, gezonden, en den strand te begeven; doch alzoo by klaagde
28sten October daar met zekeren Engel¬ door zyne ziekte afgemat, en niet in staat

schen President van Banjar Massin, Wil¬ te wezen , om nu derwaarts te gaan, nam
liam Thiens genaamt, gekomen was. die Capitein aan , om zel’s voor af nog

Deze Heer Thiens was 3 jaaren te voo- eens aan strand te gaan zien , hoe ’t 'er
stont, met belofte, dat hy hem, na eenren in Siam, na ’t afsoopen der Engelsche
van hunne stengelooze schepen bereikt telogie, gevangen gezet, en van daar met

een Chinees of ander vaartuig ontvlugt, hebben, zou komen afhaalen. Hy dede
en had in Raade der Engelschen verzogt, dit ook daags 'er aan ; doch vont dien

Heer dood, en aan zyn ziekte overleden.alzoo de oude President overleden, en hy
Dit alles nu verhaalde deze Stuurmanal voor2 jaaren President gemaakt, en

er niet een Engels schip by de hand was, als zaaken, die hem zeer wel bekent, maar
die egter eerst na zyn vertrek (alzoo zymen hem herwaarts wilde doen zenden,
toen tegen hem zeiden van den Heer Hoog-t geen hem (die in Siam genoeg geleden,
kamer niets te weten) voorgevallen waren.het krissen van zyn volk gezien nad, en

zelf maar met een schampscheut vryge- Hy voegde ook hier by , dat hy met
eenige Engelschen, toen daar op de reederaekt, en lang gevangen gehouden was

leggende , wel 2 of 3 mylen landwaardtoegestaan wiert ; waar op hy toen ook
in geweest was, alwaar zy, by eenmet de chaloep de Mercurius, en met
Orangkaja gekomen, zeer wel onthaaltdezen stuurman , herwaarts vertrokken

wierden; doch de Engelschen veel onbil-maar ’er zoo haast niet gekomen was, of
lyk-
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agting voor onze Natie scheen te heb- 1707.lykheden, met zelf tot in ’t vertrek van
ben.zyn vrouwen te loopen, plegende, had Hy had hier van deze Engelschen toendic Orangkaja daar over tegen hem groot
ook hunnen Tweeden, en een Derden,misnoegen betoont, en zeer over de En-
Sir Baldewyn genaamt, gelaaten, en van hengelsche Natie geklaagt; maar daar en te-
verstaan , dat de Banjareezen het voor-gen met veel lof van de Hollanders ge-
noemt scheepje, waar op de Heer Hoog-sproken.
kamer geweest was, en die 2 chaloepenDe Orangkaja, ziende, dat zy met
al mede verbrand , en wel ; uuren langhunne baldaadigheid voortgingen, belastte
een der grootste schepen ingehad hadden;hen aanstonts, zoo zy dit niet nalieten ,
doch eindelyk waren het de Engelschente vertrckken , waar van zy de minen
met die twee, en nog een klein scheepie,maakende , verzogt de Orangkaja den
dat pas op de Reede gekomen was, enStuurman daar te blyven , gelyk hy de
nog een dat zy 'er by kregen, ontkomen,de, alzoo hy hem dat andermaal, en ook
en met hunnen President, en meer ande-de Engelschen, zoo zy zich stil wilden
ren, op Batavia zeer reddeloos verschenen.houden, verzogt ; doch zy, misnoegt

Dit nu is het alles , dat wy van deop den Orangkaja, vertrokken alleen van
Engelschen hier weten te zeggen , daardaar.

maar by te voegen hebbende , dat ik,Na hun vertrek bragt deze Orangkaja
wanneer ik in ’t jaar 1713. aan de Kaapden Stuurman zyn gansch huis door, en
der Goede Hoope was, daar ettelyke En-zelf in zyn vrouwen-vertrek, onder welke
gelschen, en daar onder een opperhoofdhy verscheide schoone blanke vrouwen
van Banjar Massin (zoo men zeide) gezienvont, die voor geen Mistigen behoefden

heb, die men voorgaf een schat van dia-te wyken.

manten in zeker koffertje , dat hy daarHy zag 'er ook4 of s schoone geweer-
mede aan land gevoert had , by zich terakken met uitgelezene blanke snaphaa-
hebben. Ook kon men dit eenigzins ziennen, pieken, pistoolen, en ander geweer
aan zyn hoedcieraad, dat ongemeen daarvervult; al 't welke hy meest by ’t afwe-
van , en van een diergelyken hoedbandzen van dien Orangkaja (alzoo die iets

met schoone steenen (zoo men my berigtte doen kreeg, en hem eenigen tyd alleen
heeft) voorzien was.liet) gezien had.

Hy lag by den Borger-Raad, Monsr.Hy , weer by hem gekomen zynde,
Bouwman, nevens eenige andere Engel-vraagde hem wat hy al gezien had , en
schen t'huis, alwaar zy al vry groote fi-of hem van zyn vrouwen wel eens een
guuren maakten , en waar by ons danpinang aangeboden was, waar op hy neen
blykt, dat de Engelschen Banjar Massingezegt hebbende, nam hy dit zeer quaa-
niet ontrent ’t jaar 1705. ’ gelyk Wodeslyk, zeggende, dat zy wel wisten, wat
Rogers in zyn reize fol. 371. zegt, tenhaar pligt ontrent zulke lieden was, die
ware hy daar by dat geval, ten tyde vanhy toestont in ’t vertrek van zyne vrou-
de Heer Hoogkamer voorgevallen, verstont)wen te komen; waar op hy haar aanstonts
maar, zoo dat al waarlyk zoo is, gelykbelaste hem pinang te geven, en als zy
hy zegt, vry laater verlaaten hebben,die met een jong meisje zonden, gaf hy
hoewel ik veel eer geloove, dat zy nogeen van zyne voornaamste vrouwen bevel,
laater op dit eiland gehandelt hebben, enom die zelf hem te komen aanbieden ,
er mogelyk nog wel handelen, alzoo ergelyk zy deden.
te schoone waaren vallen , om dat landUit al het welke hy had konnen be-
zoo te verlaaten.speuren , dat deze Orangkaja groote

DERDE HOOFDSTUK.

Van den GODSDIENST op ’t Eiland BORNEO.

berglieden , geoeffent, en tot nog toeNdien men met ordre van den Gods-
onderhouden word.dienst der Borneers, en van de In-

Zommigen van hen bidden de zon,maan,gezetenen dezes eilands spreken zal,
en starren, en andere weer alles, dat henmoet men zeggen dat hier driederlei soor-

smorgens maar eerst tegen komt, alsten van Gousdiensten, de Heidensche,
een Godheid aan. Zy zyn vol bygeloo-de Mohhammedaansche, en de Roomsche

bekent zyn. ve, en geven meest allen op vogelschrei
en meer andere voorteekenen van gelukDe Heidensche is de oudste, en die by
of ongeluk, zoodanig agt, dat zy, eende meeste Inlanders, voor al doch by de

reisIi 2
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brengen , waar van zy 'er al verscheidereis ondernomen, en een ongeluksvogel,
op hunne manier, en losse gronden, totdie tegen hen aan komt vliegen, ontmoet
het zoogenaamde Christendom gebragthebbende , hun reize aanstonts staken,
hebben.en weder na huis zullen keeren ; doch

Zoodanigen had men ’er langs de rivierzoo die vogel met hen mede, en na die
van Caljong Cajamp al zeer veel, alzooplaats, daar zy na toe gaan, vliegt, zul-
die van Macao hier een Priester eenigenlen zy hunne reize gerust vervolgen.
tyd voor ’t jaar 1690 gelaaten hebben,Zy weten hier egter van geen Tempels
die hier dus om streeks wel 3 of aoooof Pagoden, en nog minder van Priesters,
Christenen gemaakt heeft; maar die Pater,alzoo zich yder eenen God na zyn zin

door last des konings van Banjar Massinverkiest, en dien ook na zyn welgevallen
eenige jaaren daar na, by zekeren opstant,dient.
mede omhals gebragt zynde , is hetDe Mohhammedaansche Godsdienst
daar by gebleven, zonder dat hier weerword hie- doorgaans by de strardvolke-
cen ander Priester gekomen , en waarren geoeffent, die ook al zeer veelen van
door deze bedroefde Christenschaar opde berglieden daar toe bewogen hebben,
een beklagenswaardige wyze verstroid,die nu al mede hier en daar een Tempel¬
en weder zoodanig tot hunne oude duister-ken en een Priester bekomen ; die hen
heid van geest vervallen is, dat zy vannu en dan Besnyden; maar die zich ry-
hunne Christenleere niets onthouden, enkelyk voor zyne moeite doet betalen,
geen ander bewys , van dat zy wel eeralzoo yder Inlander, die Moorsch wiert,
Christen geweest zyn , dan een kruisje,aan een Priester 1 gantang stofgoud, en

dat zy om den hals dragen, overgehoudengantang loode pitjens, geven moest,
hebben.daar zy ’t rykelyk voor konnen doen.

En dit is het al, dat wy van den Gods-Zedert de Portugeezen hier gehandelt
dienst van de inwoonders des eilands Bor-hebben, zyn ter nu en dan ook van hunne
néo weten te zeggen; waar mede wy danPriesters gekomen, die den Inlander, en
hier van afscheiden, om nog kortelyk invoor al de Heidenen (alzoo zy by de

Mooren weinig ingang vonden) tot den het volgende Hooidstuk iets van ’t eiland
Bali te zeggen.Roomschen Godsdienst hebben tragten te

VIERDE HOOFDSTUK.

Van het Eiland BAL I.

VAn het Eiland Bali. Waar ’t legt. Dorpen op dit Eiland. Kaart van Bali. In-

V gezetenen. Waaren hier vallende, en getrokken. Wapenen. Hun Speeltuisen.
Huwelyken. Lykbehandelingen, en van ’t medebranden van hunne Vrouwen. Be¬

stiering van ’t eiland. Jan Troets elendige dood. Vriendschap, door den koning aan myn
Voorzaat bewezen. Ontdekking van dit eiland door de Engelschen en de onzen.
Godsdienst der Baliers.

JA dat wy nu Borneo doorloo- zien kan, alwaar ons een deel van dit
pen hebben, meinen wy dat eiland, met de straat van Balamboang opV wy ook iets van ’t eiland Bali, zommige plaatzen , aan de N. kant,

om dat het zoo na aan ’t eiland Java gele- maar i myl, doch aan de Z. kant wel 2
gen, en maar met de straat van Balam- of 3 mylen wyt, tegen over Balamboang
boang daar van afgescheiden is, dienden zeer net afgebeeld, voorkomt.
te zeggen, of ten minsten , ’t geen ons Men ziet daar klaar een berg, de dood¬
daar van bekent is, op te geven. kist genaamt, gelyk nog een andere in

’t W. leggen; doch voornamelyk is ’t aanHet legt op y graaden, 55 min. Z.
breedte (schoon anderen dat op 8 graaden de N. kant zeer bergagtig. Aan de an-
en 33 min. stellen) en word van zommigen dere zyde van ’t eiland heert men nog een
geoordeelt maar 12 , doch van anderen straat, de straat van Bali genaamt , die
wel 30 mylen in den omtrek te hebben; tusschen Bali, en ’t eiland Lomboe komt.
hoewel ’t wel ontrent 60 mylen in den Het word van zommige onkundigen
omtrek haalen zal. Java minor, of klein Java, genaamt, een

Het is een schoon en zeer vrugtbaar naam, die wy getoont hebben, dat alleen
ciland , ten deelen in laage rystlanden, regt aan ’t eiland Sumatra gegeven word.
ten deelen in gebergten bestaande, gelyk Men ziet dit eiland in de eerste reize

men dit ook wel in onze kaart van Java van de aeerste schepen onzer Maatschappy
afge¬
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afgebeeld; doch dat gelykt 'er in ’t geheel
niet na, gelyk dat uit de dorpen, die 'er
op leggen , en die wy in onze nieuwe
Kaart aanwyzen, klaar blyken zal.

Het is om zyne hooge gebergten zeer

groot van uitbreiding in de hoogte, alzoo
dit land over al bewoont , en alomme

zoo vol dorpen (want steden heeft men
er niet) en kleine vlelken is , dat men

gist, dat hier op wel een millioen men
schen huishouden.

Wy kennen niet alle de dorpen; maar
wel voornamentlyk deze volgende, waar
over wy nader zullen handelen

Aan de Oostkant van dit eiland heeft

men aan de N. O. hoek een groote baai
die wel 6 of 7 mylen breedt en by na
wel zoo diep, gelyk zy ook zeer goed is
om hier ten anker te komen , te meer,

dewyl men daar een schoone rivie
heeft

Wanneer men nu de Z. hoek dezer

baai om is, komt men by een kleine baai,
die 2 mylen breedt, en wel 4 mylen diep.
in welkers midden een eilandeken ontrent

een frauje groote rivier is , die boven 2
takken of spruiten heeft , welke zich

ontrent 6 mylen van strand vereenigen,
en dus te zamen in die baai in zee storten.

Pas Bezuiden deze rivier, de rivier van

Gilgil genaamt, heeft men het dorp
Gilgil, dat zeer groot is, en alwaar de
Sulthan Agong, of opperkoning van Bali,
zyn hof houd.

Een myl verder Z. aan heeft men het

dorp, en de rivier van Blancinja, welke
plaats ook al zeer groot, en vol menschen,
doch wat verder landwaard in gelegen is.

Anderhalve myl Zuidelyker heeft men
het dorp en de rivier van Panatajong, een
half myl verder ’t dorp Pedjjn aan die ri-
vier; nog 1 myl verder Siseythan aan
een klein spruitje ; nog een halve mys
Zuidelyker Balajoe aan een kleine rivier
en ontrent den Z hoek, anders de Ver-

kenshoek genaamt, het dorp Boeliling,
alle welke dorpen zeer na by de zee leg-

gen. Ook vertoont zich die hoek al-
een smalle strook lands , die pas  of 2
mylen breedt , maar wel 7 of 8 myler
lang is.

Van daar W. aan gaande legt pas aan

de andere zyde van de Verkenshoek het

dorp Moentsjang; daar na een halve myl
Noordelyker het dorp Badong, nog een
half uur verder t dorp Padangan , een
groote myl verder het dorp Baha ; nog
I myl verder Sansi ; nog een halve mys

verder Mambal ; nog een vierde myls
verder Capal ,een halve myl verder het
dorp Kaliangat, een vierde myls verder
Batoerantsjong, en nog 1 myl verder het
dorp Patamon. Een halve myl Noorde-
lyker ziet men het fraai dorp Kajoe Poeteh,
Imyl verder Boeliang, en nog een wei¬
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nig verder, by na aan ’t einde van dien
smallen hals lands van de Verkenshoek,
digt by een rivier van den zelven naam,
het dorp Baratan leggen.

Van daar schiet deze kust W. N. W.
5of 6 mylen aan, alwaar zich dan weer
eerst het dorp Abian , een myl verder
Samal, een halve myl verder Toesan, een
vierde myls verder Gelianjer, nog een
vierde myls verder, aan een schoone ri-
vier van den zelven naam, Lampidja al
vry wyd uitgestrekt langs strand , gelyk
de anderen een weinig landwaard in leg-
gen , vertoont. Deze rivier komt met
swaare spruiten, de eene van ’t O., en de
andere van ’t N. O. na beneden schieten,
en is de swaarste , die ik op dit land
kenne.

Een myl verder heeft men Kamassan,
nog een weinig verder , doch wat van
strand, Koeta; en een halve myl Ooste-
lyker Kalahan ; een halve myl verder,
W. N. W. aan, Tadjeran; en wanneer
men nog anderhalve myl verder komt,
heeft men op den hoek van een groote
rivier van den zelven naam , die met 2
spruiten zich 1 myl van zee vereenigt,
en dan hier in zee stort, het groot dorp
Koessamba aan een rivier van dien naam

leggen, alwaar een van de kleine Balische
koninkjens zyn hof houd.

Een halve myl verder legt het dorp
Sasac, alwaar de kust allenskens na ’t N.

W. draait, en dan komt men, na  my-
len marcherens langs het akelig gebergte
aldaar (gelyk zich hier om streeks aan
weerzyden deze rivier meest over al ver-
toont) by het fraai dorp Tabanan ; een
myl N. Oostelyker vertoont zich Koekoe;
daar men groote bosschen, en swaare ge-
bergten ontrent heeft

Dan komt men hoe langs hoe meer in
de straat van Balamboangan, die aan de

Z. kant vry wyder dan aan de N. kant
is, ontrent welkers midden het dorp
Djadi Benoorden een groote rivier van den
zelven naam legt , welke, met 2 takken
uit het O. en N. O. voortkomende, van
't O. na ’t W. afstroomt, en daar zoo in
zee stort.

Op den N. W. hock legt het groot
dorp Boeloangan; waar na men dien hoek
om O. aangaande, aan die N. kant van
het eiland de dorpen Boangcassa heeft,

en daar na den N. hoek, die redelyk dik
is, pas Beoosten de welke zich eerst
de berg de Doodkist, N. en Z., en dan

nog een groote berg, meest O. en W.
gestrekt, vertoont.

Dan heeft men ’t Harten-eiland een halve
myl buiten de N. kant van den N. hoek

leggen , waar na deze wal wel 1; myl
inschiet, en aldaar de St. Nikolaasbaai

maakt, welke ontrent : myl wyt is.
Pas Beoosten dezelve vertoont zich het

dorp1i 3
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zelve , wanneer zy slaaven zyn, aan-dorp Mongoi, en i myl verder een baai-
merken.ken, 13 myl verder Denkaja, alwaar men

In hun land zyn zy doorgaans lui, enankeren kan, en vlak op den N. O. hoek
groote sinjeurs, die, na dat zy zich ge-het dorp Batoean leggen heeft, waar
wasschen hebben, zich van hunne wyvenontrent zich pas t myl buiten de wal :
laaten ramassen en oeroeten, of alle deeilandekens op een rif, Q. aan gestrekt,
leden kloppen en wryven, en wel metzeer vermaakelyk vertoonen

klappusolie en bobori bestryken, en zichEen veel grooter getal van dorpen,
dan van de zelve zeer net kleeden en palwelker naamen ons nu niet te binnen

leeren, waar na zy met de kris op zydeschieten, heeft men landwaard in over al
als baanderheeren door het dorp gaanop het swaar en hoog gebergte, dat men
spanceeren, loerende hier of daar, of omdaar vint, in de schoonste bosschen, die
’t een of ’t ander te steelen, of, zoo zymen zich zelven verbeelden kan ; maar

hun belang daar in vinden, dezen of genenalzoo de oppervorst zeer bekommer
te vermoorden, of wel om den eenen ofvoor zyn land is , is 't voor ons een vol
den anderen van hunne vrienden , buitenslagen onmogelykheid, om eenige kennis
hun weten, aan dezen of genen vryman,van de gesteltenis van dit land van binner
die ’er met zyn chaloep komt, te verkoo-te krygen, of daar van iet verder, dan
pen, dat zy dan zeer listig weten te bereets geschiet is, op te geven.
stellen; maakende die gene, die zy ver-Eenelyk konnen wy nog dit 'er byvoe¬
koopen willen , gaande, om mede aangen , dat dit land vol schoone bosschen
zulk een chaloep te gaan , die zy dan,vol timmerhout, en van allerlei tam vet
beneden gekomen , en in de boejen ge-zoo overvloedig voorzien is , dat men
sloten zynde, voorde somme, die zy erdaar voor weinig geld als een groot Heer

leven kan. trouwloos voor getrok ken hebben, zit-
ten laaten, hoedanige, door hun eigenOok is dit eiland door zyne swaare ge-
broeders en naaste bloedverwanten ver-bergten, en digte bosschagien, van na
kogte, ik verscheide onder myn Balischetuure zoo sterk, dat het zich zelve tegen
slaaven gehad hebbebuitenvyanden met zeer weinig volk zou

konnen verdedigen. Indien men nu dezelve als slaaven aan-

Aan de N. kant is het van den W. tot merkt, moet ik, by eigen ondervinding
alzoo ik 'er vecle van gehad hebbe, erden G. hoek wel 18 of 2o mylen lang

en het schynt my rondom zeer schoon, af getuigen, dat het de beste, naarstigste,
en trouwste slaaven van Indien zyn, enzonder reven, katskoppen, droogten of
die in vernuft voor een Macassaar edatzonder eenige eilanden ontrent het zelve

te zyn, dan dat men ’er een klein eilandie onkertjes, en die egter wel zoo geestig
zyn) niet veel hebben te wyken ; maarBeoosten den Verkenshoek , by na in
daar en tegen veel beter te verttouwen,’t midden des zelfs, een halve myl van

de wal ziet en zoo moorddaadig niet, behalven dat
En dit is wel het voornaamste, dat wi zy, in tyden van nood, ook veel kloel--

moediger, als andere Indiaanen, zyn.van dit eiland in zynen omtrek, en in
opzigt van des zelfs gelegenheid van bin Men vint onder de zelve zeer veel fraaje
nen konnen opgeven. ambagtlieden, van timmerlieden, smits

keurlyke schrynwerkers , tyfferaars vanOm den Lezer een netter denkbeeld

hier van te doen krygen, hebben wy best Saguweer, of Towac (by andere Suri
gekeurt, hier van een byzonder Kaartje, genaamt) metzelaars, goudsmeden , klcer-
P. P. P. gemerkt, op te stellen , en maakers, steenbakkers, enz., die doorgaans
’t zelve hier by te voegen. zeer zedig, gemaniert, gehoorzaam, en

Het eiland Lomboc vertoont zich Be zoo fatsoenlyk zyn, dat (buiten de Macas-

oosten Bali vol bosschen en bergen , en saaren) geen andere slaaven by hen zyn
aan het W. strand heeft men verscheide te vergelyken , waarom ook alle lieden
dorpen , welker naamen ons onbekeni van kennis tragten zullen zich van de
zyn zelve te voorzien ; komende een kloeke

De ingezetenen van dit eiland zyn door- mans slaave doorgaans op 76 of 80, maar.
gaans wakkere keerels, en heldinnen van zoo hy een ambagt kan, wel op 100, 120
vrouwen. en 150 Rders (na dat zyn ambagt is) en

een slaavin doorgaans op 70 of Bo RdersWat de mans aangaat, zy zyn door-

gaans blanker, of bleeker, als de Javaa- doch zoo zy fraai van wezen is, (hoeda-
nen, en fraajer besneden van wezen , dan nige ik 'er zeer mooye gezien hebbe, en
de zelve , ook zoo plat van aangezigt die zeer net door de Heer Cornelis de Bruyn
niet, swemende wat meer na de Macas- op een der wooningen van de Heer Chaste-
saaren , doch vry hooger van neus. leyn buiten Batavia afgebeeld zyn) of zoo
Men moet de zelve geheel anders, als zy iet fraai ’s naajen, of maaken kan,

mede wel op 100, 120 of 130Rders tezy op hun zelve, hun eigen meesters,
en in hun land zyn , dan buiten het staan

De
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eigenDe Balische vrouwen zyn in haar
land niet veel beter als slaavinnen, alzoo
zy als muilezels moeten arbeiden , en

zelfs agter de ploeg loopen, zonder dat
zich de mans daar eenigzins mede bemoe-

jen. Veele der zelve zyn zeer goede
alvroedvrouwen, en, na ’s lands wyze,

zeer bequame doctoressen , hoewel al
haare bequaamheid meest in haare dage
lykze bevinding en ongegronde oeffening
bestaat. Zy zyn in ’t gemein alle zeer
naarstig en vernuftig, en de meeste vrou-

wen der Chineezen op Batavia, en elders,
zyn gewezene Balische slaavinnen, die in
zulk een huishouden ongemeene goedt

preuven van haare bequaamheid, naarstig-
heid, goedaardigheid, deugd en trouw
geven ; ook worden ’er zeer veele tot
Maey di Casa, of opperste der slaavinnen,
en aan welke men ’t opperopzigt over
zilver, goud, juweelen, linnen , enz
in een huishouden van de vermogende
lieden op Batavia toevertrouwt, gebruikt,
in welke post zy zich zeer trouw en eer-
lyk dragen, gelyk ik daar zelfs bevinding
van gehad heb.

Zy tragten doorgaans zeer sterk na haare
vryheid ,, dat een voorname reden van
haare trouwe diensten is. En daar zyn

'er veelen, die zich van haare Heeren op
die voorwaarde vry koopen, van dat zy
hen maandelyks 4, 5 of oRaers zullen
opbrengen. Ik heb ’er gekent, van die
Balische doctoressen, en vroedvrouwen.

die wel 10, 15 en aoRders en meer, ter
maand gewonnen , en door hunne naar-

stigheid ettelyke duizenden Rders nagelaa
ten hebben, die, als zy geen kinderen
hebben, aan haare meesters of der zelver

crfgenaamen , volgens ’t landregt daar.
vervallen zyn

Zy erneeren zich in hun eigen land
meest of met de landbouw of met he

spinnen van kartoen , en ’t weven van

deze en geene kleederen, die hen de Ja
vaanen, Chineezen, en andere volken
komen afhandelen, hoewel ’er anders zeer

weinig buitenhandel valt, behalven dat
de slaavenhandel de hoofdhandel van dit
land is

Doorgaans worden zy zeer oud in hun
land, en ik heb 'er in Amboina gekent
die hunne kinds-kinds -kinds-kinderen

gezien hebben.
De landbouw bestaat hier in ’t aantee

len van ryst, die hier in de lage landen
zeer overvloedig valt; doch hoe veel men
daar van zou mogen over hebben, mag
er op lyfstraf niets van uitgevoert wor

den; maar het overige word door ’s ko
nings bestel boven op ’t gebergte bewaart
om in tyden van oorlog, wanneer de lan
den braak leggen, of by een quaad ge-
wasch, tot een troep van ondersteuning
en voorzorge te konnen dienen.
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De Waaren, hier vallende, zyn deze

Goud, dat 'er zeer veel is; doch dat, op
lyfstraf, niet mag vervoert worden.

Ryst, als vooren.
Koper.
Vzer.

Kattoen.
Saaven

Calimbac

Schoone Koejen, die ’t stuk pas r Ryksd.
hier gelden

Paarden; doch weinig, en klein.
Buffels.

Bokken en Geyten.
Gember.

Calmus.

Bangle , een gewasch als Gember,
waar uit een heerlyke olie getrokken
word.

Waar tegen de Chineezen hier meest
zabels, porcelein, en eenige andere ge-
ringe waaren brengen, hoewel ’er nu en
dan wel Hollandiche vrylieden komen,

alle welke hun meeste gading in goede
slaaven vinden , alzoo die alomme zeer
getrokken zyn. Hier is ook overvloed
van allerlei gevogelte, visch, en van vee-
lerlei aardgewasschen, alzoo de Baliers
zeer goede thuinniers, en doorgaans van
schoone kool, radys, boontiens, salade,
konkommers , watermeloenen , en van

overvloed van allerlei Indische vrugten
voorzien zyn.

Hunne wapenen zyn byna dezelve, als Wape
die der Javaanen, bestaande meest in lange nen
en korte pieken, krissen, spatten; en
daar zyn er ook, die zeer wel met een

snaphaan en zabel weten om te gaan, en

ik heb ’er gezien, die zoo in ’t behande-
len van schietgeweer, en in dapperheid
voor geen Hollander zouden geweken
hebben ; maar door de bank zyn het

groote haanevegters , waar in zy by na
hun weergaa niet hebben.

Gelyk zy in kleeding (die men in d'
Hur

eerste reize der onzen afgebeeld ziet) veel
peeltui-

overeenkomst met de Javaanen hebben gen.

en gelyk de mans, mede doorgaans kaal
van baard zyn , alzoo zy die ook met
kleine tangetjens uittrekken , alzoo be-
dienen zy zich ook gemeenelyk by na van
de zelve speeltuigen, te weten, van een
Tateboang (waar by twee groote Gongen
behooren) by welke zy doorgaans een
Gindier (zynde een spel van metaale
staafkens , die op bamboezen orgels-
gewyze geplaatst zyn) en twee cimbaien,
die zy tegen een kloppen (twee spelen
hen op een byzondere wyze eigen) ge-
bruiken.

Zy hebben doorgaans veel vrouwen, Huwely
die zy met een bruidschat van de ouders ken.
moeten koopen; doch onder de zelve is

er

Waaren
hier val-
lende , en

geaecit.
ken.



BESCHRYVINGE VAN256
zyn andere slaaven naderhand wel beter'er altyd eene die ’t oppergebied over de
geleert; en daar was 'er in myn tyd geenanderen heeft
een meer, die lust had om dus over boordEen groote blyk van de genegenheid

Lykbe¬
te springen, of zich met die dwaaze in-en onderdaanigheid dezer vrouwen behandelin-
beelding te verdrinken.gen, en speurt men ten tyde, als haare manner

Het ciland wort door verscheide Ko-van ’t komen te sterven , alzoo zy , wanneer
mede- ninkjens, en Orangkaja 's, bestiert; dochunne lyken na ’s lands wyze verbrancbranden

over alle de zelve is een opperkoningworden, met haare juweelen aan, en
van hun-

dat een zeer magtig vorst is; maar dicne vrou- onder ’t geluid van hunne speeltuigen, al
wen. zich zeer weinig met andere vorsten, ofdanzende in ’t vuurspringen, en zich met

met den buitenhandel bemoeit, en ’t zel-hen zeer wel gemoed laaten verbranden,
ve, uit vreeze dat men dan zich ook welzich vast inbeeldende , dat zy in de an-
mogt zoeken meester van zyn land tedere wereld, en, zoo zy elders sterven
maaken , zoo veel als ’t mogelyk is aanin hun vaderland, op ’t eiland Bali, ten
zyn Ingezetenen belet, zynde de eenigeeersten zullen herleven, en daar in eer
met welke hy, myn ’s wetens, gemeen-veel heerlyker staat weer by haare man

deschap en vriendschap onderhoud ,nen zyn, om welke reden zy te minder
vorsten van Balamboang, ’t geen niet teswaarigheid maaken, om hen te volgen
verwonderen is, alzoo dat doorgaans Ba-Men ziet van dit verbranden dezer vrou-

lische princen zyn.wen een nadrukkelyk voorbeeld in de
In de voorige tyden tot ontrent in ’t jaareerste reize van ons volk na Oostindien,

1670. waren hier twee opperkoningen dictoen zy voor dit eiland ten anker lagen.
nu en dan om ’t opperoewint wel over-Wy hebben dit ook elders met een ge
hoop lagen , alzoo yder van hen Gust-val van een overleden prins van Balam-
Agong, en de opperheer, wilde zyn.boang (dat mede meest Baliers zyn) aan

Een van deze twee wiert kort daar aangewezen, met welke eenige honderd
nu en dan door een Ambonsch vryman,vrouwen toen stierven.

Jan Troet genaamt, bezogt, die met dierEn om een nader bewys van die sterke
vorst niet alleen als een broeder leefdeinbeelding der Baliers, en hunne onbe¬
maar hem ook Caca, dat is, ouder broevreestheid voor de dood, te geven, kan
der, noemde. Ook leerde hy hem mefmen dit klaar uit dit geval afnemen.
allerlei geweer omgaan, en wees hem, opMyn voorzaatschaloep, op zekeren tyd
wat voor een wyze hy op dat land sterk-van Batavia na Amboina te rug komen-
ten en vestingen maaken moest, dat byde en op Gressic willende aangieren
onze Natie, en meer andere gansch nietwiert onderweeg, terwyl zy ergens ter
wel opgenomen, en waar over hem vananker lag , door eenige roovers aange-
veelen veel quaads toegewenscht wiert.daan, die hen tragtende te overvallen, er

Noit quam hy op Baly, of liy was byzich meester van de chaloep te maaken,
dien koning, als zynen broeder, t'huis,’er eenige flessen met kruid en een bran-
en gelyk die hem allerlei bedenkelyk ver-dende lont in smeten, vast stellende, dat
maak aandede , alzoo onthaalde hy dende Baliers (gelyk ook gebeurde, alle
zelven doorgaans zeer heerlyk op zynoverboord springen, en zy dan aldus ten
chaloep. Ook wil men, dat deze vorsteersten meester van ’t vaartuig zouden
hem , na dat hy tweemaal schipbreukworden; doch alzoo 'er ook eenige dap-
geleden had , en weer op Bali gekomenpere Macassaaren aan boord waren, wiert
was, yder reis gered, en van geld, slaa-de chaloep behouden, en eenigen dezer
ven, en alles, dat hy van nooden hadBaliers wierden weer opgevischt, hoewel

de meeste verdronken waren. weer voorzien heeft

Men vraagde aan de weder-opgevisch- Ondertusschen wiert deze koning

ontrent de jaaren 1672. en 1673. tegente , waarom zy zoo overboord gespron-
dezen man , die veel benyders en vyan-sen waren. Zy zeiden, om door ’t kruid
den zoo op Bali, als elders, had, zeerniet te verbranden , waar op zy, nader
vuilaardig opgemaakt, en den zelven in-gevraagt zynde, of zy dan niet vrcesder
geboezemt, als of hy een aanslag tegente verdrinken, tot antwoord gaven, dat
zynen staat en leven had; en hoewel ikdit een zagte dood was, en dat zy daar
niet geloove, dat de man dit in zyne ge-gansch niet bang voor waren , alzoo zy

in hun vaderland in Bali, doch weer aan- dagten gehad heeft, zyn zommigen egter
nog wel zoo dwaas geweest, om te gestonts by alle hunne vrienden quamen :
looven, dat haar Edelheden hem tot ditmaar deze hunne stelling quam gansch
schelmagtig verraad last gegeven, en hem,niet met de rekening van myn voorzaat
zoo hy ’t gelukkig volvoerde, groote beover een , alzoo hy by dat voorval ver-
loften zouden gedaan hebben, al 't welkescheide van zyn beste slaaven verloorer
een zeer vuil verdigtzel ishad, hoewel hy bly was dat door de dap-

Het is egter waar, dat de koning eenperheid der Macassaaren toen zyn chaloep
quaad vermoeden op hem had , en daarwas behouden geworden; maar hy heert

zyn

Jarn

Troets
elendige

dood.

Bestieringe
van 't

eiland.
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zyn ’er, die willen, dat hy voor had den
koning, by hem aan boord gekomer
zynde, met een dronk Towak te verge-
ven ; doch andere willen, dat hy hem
met een krissteek zou voorgenomen heb-
ben te ontzielen

Het zy daar mede zoo ’t wil , de ko-
ning geloofde , dat hy , hoe vrolyk en
vergenoegt hy zich ook by zyn laatste
komst op Bali aanstelde, voorhad hem
van kant te helpen, om ’t welke dan voor
te komen, hy hem door eenige daar toe
bestelde persoonen jammerlyk omhal-
dede brengen; een beklagelyk einde, dat
hem egter van veele, doch mogelyk op
zeer quaade gronden, gegunt wiert.

Het oude huis, daar de Heeren Gou
verneuis in Amboina plagten te woonen
is ’t zyne geweest, en de weduwe van
myn eersten huisheer in Amboina (die
zyn koebeesten, dit huis, en al zynen om-

slag, nadat men de tyding van zyn dooc
kreeg , kogt) heeft my dit geval meer
dan eens zeer omstandig verhaalt.

Naderhand is myn voorzaat, de Heer
Henrik Leydekker verscheide maalen by
dezen zelven koning met zyn chaloep op
Bali geweest, en met alle teekenen van
riendschap ontfangen, in zooverre, dat

hy hem, by zyn laatstevertrek (wanneer

hy staat maakte hier noit weer te komen
tot een teeken van zyne hooge agting er
genegenheid, zyn kris van zyn zyde, die
met een goude greep , waar in eenige
robynen gezet zyn, verciert is, vereer-
de, welk koninklyk geschenk ik tot noo
toe bezitte, en van ’t welke ik verder
zeggen moet, dat de scheede van keurlyk
hout, en met een zilvere schuif overtrok-
ken is. Ook was ’t yzer van de kris aar
wederzyden ongemeen fraai gevlamt, als
of het met zilver ingelegt was en men
heeft voor ’t bloot vzer menigmaal een
van de beste Balische slaaven te vergeef-
aan myn voorzaat geboden

Hy had wel een zeer groot vrouwen-
timmer; doch was egter (zoo men zeide
een groot Sodomiet, houdende veel
schandjongens, die even als Javaanzt
vrouwen gekleed en opgeschikt waren,
en zich ook buiten dien met eenige gei-
ten, welker hoorns verguld of met goude

scheeden overtrolken waren op eer

schandelyke wyze vermengende.
By de Ouden is dit eiland noit bekeni

geweest
En ik weet niet, dat oit eenige andere

Europeërs, dan de Engelschen en Ne-Ontdel.

king van derlanders , dit ontdekt of aangedaan
dit eland hebben.
door de Van de Engelschen is hier in ’t jaar
Engel
schen, en 1597. de Ridder Francois Drake , en de
door de eerste van alle de Europeërs, en 6 of-
onzen jaaren laater ook zeer waarschynelyk

Thomas Candish geweest.
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De eerste van onze Landslieden , die 1597.
diehier ten anker gekomen zyn, waren

van de schepen Mauritius, Hollandia, en
het Duifken.

Zy wierpen hun anker in de straat van
Bali den 2ysten Januari 1597., kregen een
praauw aan boord op den zosten dito met
een hunner Grooten , die verzogt uit
’s konings naam te mogen weten , wie
zy waren, dat zy zelfs met een priem op
een kokosblad, dat hy medebragt, moesten
schryven

Den 4den Februari ging eenig volk van
hen aan de wal, alwaar zy zeer wel be-
jegent wierden, en een van s lands
Grooten door zyn volk en slaaven in een
draagstoel op de schouderen zagen dra-
gen, terwyl 'er wel 20 stuks, met pieken
gewaapent , voor hem heenen gingen.
Hy zont, ons volk, die hier gekomen
waren, om na een waterplaats te zoeken,

wat vrugten, en verzogt twee van hunne
makkers mede te mogen nemen, dat zy
toestonden, mits dat hy hen ook 2 gy-
zelaars gaf.

Den gden dito zeilden zy van daar wat
Noordelyker aan, en zonden hunne schuit

met 2 slaaven , of gyzelaars, aan land,
om de 2 van hun volk wederom te eis-

schen. Schoon nu deze Orangkaja zyne
gyzelaars weder had , wilde hy egtei
ons volk niet overgeven, alzoo hy, die
eenige winst by ’t leggen der onzen daar
op zyn rheede gehoopt had, over hun
verzeilen van daar nu zeer misnoegt was.

Na veel beloften egter quam de een nog
door de branding aan de schuit; en deze
wist te zeggen, dat die gene, die men

daags te vooren had zien dragen , een
van ’s lands Grooten, en over ’t verzeilen
der onzen gansch niet wel te vreden was,
gelyk hy daarom ook nog een Portugee-
schen slaaf, van de onzen als tolk gezon-
den, gehouden had.

Onze andere man wiert daags 'er aan
nevens dien slaaf, by den koning van
Bali na ’t vlck van dien zelven naam ge-
bragt , van waar hy aan die van ’t schip
Hollandia schreef, dat hy, en die slaat,
van den koning zeer wel onthaalt waren
waar op die van ’t schip, om hem te eer
weder te krygen, 2o ellen gebloemt
sluweel , een deel rood koraal, eenige
krystalyne glazen , spiegels, en eenige
andere dingen , aan den koning ten ge-
schenk zonden; waar op die man en slaaf
ten eersten los gelaaten wierden, verhaa-

lende, by hun komst aan boord, dat de
koning aan de onzen alles , wat in zyn
vermogen was, aanbood, en hen vooreerst

verkens, en 2 vaten met water zond.
Ondertusschen was ’t schip Mauritius

den oden dito in een andere groote schoone

baay, Padan genaamt, ten anker geko¬
men, alwaar hen de ingezetenen verhaal-
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hen , dat zy niet te lang moesten uit- 1691.den , dat 'er over 18 jaar diergelyken
blyven , alzoo men hen dan niet wagtenvolk, als zy, en die een touw in stukken
zou. Ook hebben zy een dag of tweeen weder heel maakten, geweest was,
'er aan kleederen ontboden, zonder datdat, na allen schyn, de Ridder Francois
men naderhand iets meer van hen verno-Drake geweest zal hebben.
men heeft ; waar op toen de 3 schepenZy zagen ook hierden koning van Bali
den 26sten dito de ankers geligt, en Be-in een zeer konstig gesneden wagen ryden,
zuiden Java hunne reize na ’t vaderlanddie door z witte buffels, waar op zeer
vervordert hebbenfraaye kleeden lagen, getrokken wiert,

In ’t jaar 1601, den gden Februari ’s a-terwyl 'er, volgens ’s lands wyze , een
Oliviervonds is die wakkere zeeheld ,lyfwagt van eenige piekeniers en spatvoer¬

van Noord, in de mond van de straat vanders, welker punten verguld waren, voor
Balamboang gekomen , daar zy eenigeuit gingen.
dagen ten anker schynen gelegen te heb-Hy verzogt, dat men ter cere van hem
ben, zonder dat my egter blykt, dat zydie op dien zelven wagen een zonne
hier aan de wal geweest zyn , hoewelschermdrager met een geopent zonne-
het zeer waarschynelyk is, dat zy of hier,scherm agter zich zitten had) eenige eer-
of wel op Baïamboang, om water en ver-schoten wilde doen, dat de onzen deden;
versching na land zullen gegaan zyn.waar op hy hen daags 'er aan avaten met
Den roden dito verzeiiden zy van daar, enwater zond.
geraakten buiten deze straat, hebbendeDie van ’t schip Hollandia (of den
den Verkenshoek (die in ’t Z. van ’t eilandHollandschen Leeuw ) vernemende, dat
met een smalle strook uitsteekt ) in 't Z.hunne makkers in zulken schoone baay
O. van hen afleggen.lagen, hebben hun anker geligt, en zyn

In ’t jaar 1604. in Januari, gaf de zee-den 16den dito by de 2 andere schepen
voogt Wybrand van Warwyk aan die vangekomen, alzoo daar zeer goede verver-
’t schip de Maan last op Bali aan te loo-sching te krygen was.
pen, om zich daar van ryst en kleedjensZy hadden toen ook al ontdekt , dat
te voorzien , en dan na Banda te zeilen.hier veel goud viel, gelyk zy dat genoeg
Diergelyken last had hy ook aan de over-aan ’s konings goude en vergulde drink
heden van ’t schip de Zon den 2estenvaten hadden konnen bespeuren , die zy
Februari gegeven, om , by hun togt nahier meer, en kostelyker , dan by den
Ternate, op Banjar Massin om ryst aanPangerang van Bantam, gezien hadden;
te loopen, en, zoo zy daar niet kondenmaar zy hadden ook verstaan, dat hy de
te regt raaken , dan na Gressic over tegoudmynen dezes eilands op lyfstraffe
steken, en, ook daar niet vindende, danniet wilde geopent hebben , om daar
op Bali, Bima, of eenige andere plaat-door geen quaade nabuuren te krygen.
zen, aan te gieren.Zy zagen ook, dat die Vorst van

En dit is wel ’t voornaamste , ’t geenzyne ingezetenen, en zells van alle zyne
ik van dit eiland Bali wete te zeggen,Grooten, met veel eerbied, en niet dan
dan dat naderhand nu en dan (gelyk wymet gevouwen handen , al sombayende
reets gezien hebben) de Ambonsche ofaangesproken wiert. Egter waren ’er
Bandasche vrylieden hier wel plegen aaneenigen van hen, 10 of 12 jaar geleden,
te gaan , om zich van goede slaaven tegeweest , die een aanssag gemaakt
voorzien.hadden , om hem in zyn paleis te ver-

Ook teckent Christoffel Frikius in zynmoorden ; 't welk uitgekomen zynde,
reize aan, dat hy met ’t schip Hollandia,wierden zy alle in ’t eerst ter dood ver-
ontrent ’t jaar 1684. of 1685. na ’t eilandwezen , en naderhand egter nog, uit
Bali gezeilt is , daar hy zegt toen eenmedelyden, na Poelo Rossa, een woest
Hollands onderkoopman, als hoofd 'ereiland dezes konings, in ’t Z. O. van
leggende, gevonden, en van den zelvenBali gelegen , door bem gebannen, dat
ook een slaavinnetje voor 18Rders gekogtzy, en andere Banditen, naderhand hier
te hebben.mede na toe gezonden, metter tyd zeei

Hy had, hier zynde, dit verbrandenfraai bebouwt, en van al het noodige
van de lyken der mannen, en ’t springenvoorzien hebben.
van hunne vrouwen in ’t vuur gezien,Gelyk nu ons volk hier dagelyks aan
diens wyze hy fol. 105. en 106. omstan-land voer, alzoo deden dit die van ’t schit
dig verhaalt, en tot welke wy den LezerMauritius den zosten Februari voor de
wyzen.laatste maal, van de welke twee maats,

Na dat zy nu 3 weken lang voor BaliEmanucl Roodenburg , van Amsterdam,
gelegen hadden , is hy met zyn schipen Jacob Claaszoon, van Delft, landwaart
weer na Batavia gekeert, zonder dat myin gegaan , noit weer te voorschyn ge-
blykt, waarom zy hier gekomen waren,komen zyn, zonder dat men egter weet.

dat zy hier hunnedan dat hy zegt,of men hen daar met of tegen hun wil
waaren losten, en anderen, die hier ge-gehouden heeft. Hunne maats zoiden
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maakt wierden (waarschynlyk eenige1684.
kattoene, en zyde kleedjens, die hy zegt,
dat zy hier maakten) daar tegen inna
men

Wat nu hunnen Godsdienst betreft.Gods-
dienst der Het zyn alle Heidenen, van welke zom-
Baliers. migen de Zon en Maan, en anderen weder

deze en gene vogels; doch wel meest dat
als een Godheid, ’t geen hen ’s morgens
eerst ontmoet, dienen en eeren. Eenigen
van hen maaken ook veel werk van eenige

zonderlinge vierkante groote steenen, op
welke zy na hunne wyze offeren.

Zoo zy, buiten hun land geraakt zyn-
de, sterven gelooven zy vast, dat zy
in hun land weder voor den dag komen,
en by hunne bloedverwanten herleven,
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dat hen ook in alle voorvallen zeer moe- 1684.
dig doet zyn.

Veelen der zelven zyn by myn aanwe-
zen in Amboina Christen geworden, ge
lyk ik 'er zulke zelfs gehad hebbe; moe
tende getuigen, dat ik 'er geen van ge-
kent hebbe, die niet zeer wel hunnen
Doop beleefden, gelyk zy aan alle andere
ook een zeer goed en stigtelyk voorbeeld
met hun leven gaven ; zynde, myns
pordeels, een van de beste Indische Na-
tien , van de welke iets goeds in dezen
opzigte te hoopen is.

Waar mede wy dan dit Hoofdstuk
sluiten, om nu tot de zaaken van Tonkin

over te gaan.
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Van

UNKTIN

En Onsen

HATNLLE

Aldaar.

VIER DE BOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

ONKIN een deel van China. Dog de Ingesetenen wergen ontrent Anno 1368.
Grensen van dit Ryk. Verdeeling van ’t selve. CoetsjientsiinaJok af.

wel eer hier onder, en kortelyk beschreeven. De Tsjoewa berooft den Koning van Ton-
Dit is meest Laag land. Hoe men in Tonkin komt. De stadkin van syn Ryk.

Waaren, hierHean. Hare Ingesetenen. Katsjaeuw. Levens- middelen bier.
vallende , en ook hier getrocken. Gedaante en Aard des Volks. Huysraad. Hunne
Huwelyken. Ambagtslieden. Hun Taal. Schryf-wyse, &amp;c. Wyse van Regee-

Begravenis.ren des Konings. Syn Krygs-macht. Bediening van 't Gericht hier.
Instructie aan de Heer Hartsink Anno 1637.Wanneer onsen Handel hier begon.a

mede gegeven.

en sich toen ook te gelykverdreef ,TA dat wy het aanmerkensweer-
meester van ’t Koninkryk Tonkin maak-dige van Bornép en Bali voorge-
te; derwaards een der Onderkoningen,steld hebben, konnen wy niet
Lieuthaney genaamd, sendende, om dit Ryknalaaten nu ook iets van onsen
in synen naam te bestieren ; maar deseHandel in TONKIN te spreken.
Ingesetenen wierpen sich niet lang hierMen moet sich geensins verbeelden,
na tegen desen Chineeschen Keyser op,dat ons voornemen is dit Koninkryk te
en hebben sich toen ook volkomen mee-beschryven, vermits ons alles, daar toe
ster van dit Ryk gemaakt, hoedanig denoodig ontbreekt , om dat onse Natie
se Koningen van Tonkin het ook zedertnoit toegelaten is dat Land te dcorrey-
beseten hebben.sen , weshalven wy daar van alleen, die

Dit Ryk grenst in ’t Oosten aan Can-saaken, die ons bekent zyn, sullen opge-
ton in China, of wel tegen de Land-ven.

voogdy van Quansi. In ’t W. paaldTonkin plagt voor 440 jaaren een ge-
het aan ’t Koninkryk van Brama , of aandeelte van China te zyn : want uyt den
dat van Laos of der Louwen, en in 't Z.Brief van de Heer Baron Anno 1663.
(wel soo Oostelyk vertoond sich ’t Landaan de Heer Buschof Predikant tot Bata-
en de Zee van Coetsjientsiina, en in ’t N.via geschreven, blykt dat Xico, een Tar-
de Landvoogdy van Junnan in China,tarisch Vorst (uyt 't 21ste geslacht der
gelyk men dit klaar in de groote KaartWest-Tartaaren, onder de naam van Ju-
van Indien sien kan. Het legt op deN.en bekend) Anno 1280. de Koninkry-
Breedte van ruym 2o Graaden; dog wyken van Laos of der Louwen , Siam,
konnen niet seggen, hoe verre ’t sich uyt-Cambodia, Tsjampa, Quinam, Ton
strekt, hoewel het in’t gemeen gesteldkin, en meer andere naburige Ryken,
werd wel soo groot als Portugal en byveroverd heeft, gelyk die Tartaaren dit
anderen als Vrankryk,en vol groote Ste-ook 88 jaaren onder sich behouden heb-
den en Dorpen te zyn.ben; dog sy raakten dit onder Humvu

In de oudste tyden plagt het in twaalfquyt, die de West-Tartaaren Anno 1368.
Land-I1III. DEEL.
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Landvoogdyen verdeeld te zyn; dog die
ter laast geweest zyn, sprecken maar van
acht der selve. De seven in’t Z W. aan

de Rivier Poetsit tegen de stad Quinam
(de Hoofustad van diergelyken Ryk) ge-
legen, omringd de groote Zee met een
groote bogt, gelyk men dat verder in de
voornoemden Brief van den Heer Baron

sien kan.
Men moet egter een groot onderscheyc

tusschen dit Ryk nu, en voor honderd
jaaren maken, alsoo het toen vry groo-
ter dan nu was, dewyl zederr die tyd ge-
heel Coetsjientsjina , dat daar mede on-
derstond ’er afgescheurd, en een Ryk
op sig selven geworden is.

De Koning van dien tyd had Tonkin niet
veroverd, of hy sond syn Broeder als sy

nen Stadhouder na Coetsjientsjina, on
dit in syn naam te bestieren; maar hy
was’er naaulyks gekomen, of hy heef
sich weten daar Meester van te maken,

en het van Tonkin af te scheuren, gelyk

het na dien tyd ook een Ryk op sich sel-
ven gebleven is

Wat woeste Volkeren dese Coetsjien-

tsjinesen zyn , kan men in ’t breede in de
ongeluckige Reys van’t schip den Arion
op’t Rif van Paracelles gebleven, en door

A. Bogaard beschreven, sien.
Men heeft bevorens (om soo te seg-

gen) noit van dit Land hooren reppen
maar zedert dat ongeluckig voorval van
onse Japansche Vrienden , die met eer
Vaartuyg van Ilha de Paracellas in Coe
tsjientijina tot hun ongeluk quamen
aan te landen, hebben wy nog eenig be
richt van de gesteltenis deses Koninkrykt

bekomen. Het grenst aan Tijampa, en
aan Cambodia, dat ontrent twee etmaal

van Siam af legt. Ook willen sommige,
dat dit laatste Anno 1715. aan den Ko¬
ning van Coetsjientsjina Cynsbaar was

Het is over meer dan 2oo jaaren ir

stand gebragt, en eerst bevollet door een
Chinees , gebannen Prins3 die ook de

eerste Koning van Siam was, gelyk wy
ook onder die stoffe daar breeder var
spreeken.

Dat het al een vry groot Land is, blykt
klaar aan de tochten, die de Onsen toer

na ’t Hof des Konings, soo te Land, als
te Water, gedaan hebben.

De Landvoogdy, daar sy eerst aanqua
men, is Niatlang genaamd, van waar sy
’s morgens na Niaroe , dat de naam van
een Stad of Vlek, en ook van een Land
schap schynd te zyn, vertroeken zynde
’s avonds aanquamen.

Van Niaroe nu zyn eenige te Water,
en andere ten deelen over schoon Zaey
land , en hier en daar over heuvel- en

YVINGE
bergagtig Land na de stad Fayfoe ver-
trocken, die 17 etmaal 'er van daan lag.

Eer zy daar aanquamen, zyn sy door ver-
scheyde andere Landschappen, en door
veel Dorpen getrocken

Het eerste dorp, by hen ontmoet, was
Quankaat, in ’t landschap Foy gelegen

daar sy den derden dag na hun vertrek aan-
quamen, nadat sy over een steylen swa-
ren Berg getrocken waren.

De vierde dag quamen sy in 't Dorr
Bandaa tegen de wind , dog (na dat sy
door veel andere groote plaatsen getroc-
ken waren) en namen ’s nachts hun rust

in’t dorp Ranran, dat al redelyk groot
was

Den sesden dag quamen sy in 't Dorp
Tanquan, waar na sy over een moejely-
ken Berg, en over een Zee-boesem door
veel gebroken Land getrocken zynde.
in ’t dorp Kiomoey aang-land zyn.

Den negenden dag van hun tocht qua-
men sy by 't Landschap Mokmar of Nuok-
man , en deden den twaalfden dag hun
middagmaal in ’t dorp Koeguay, en qua-
men daags ’er aan tot Bodin, en Bendaa.
dat onder aan ’t gebergte van 't Land-
schap Quanchia lag

Den veertienden dag quamen sy ’s a-
vonds tot Diolay, den 15. tot Katbruz
en den 17. dag in 't dorp Tjoelo, dat
aan een Rievier lag.

Den 18. dag geraakten sy in’t Land-
schap Tjam , den 19. s’ avonds tot Ha-
lam, en den zoste. te Todilay, van waar

sy, na dat sy over een groote Rievier
getrocken waren, by en in de stad Fayfoe
quamen, die sig van buyten seer wel op-
dede.

Sy gingen die nader beschouwen en
bevonden daar in een gemeene straat van
Chineesche steene Huysen, mitsgaders
veel Winkels met allerley Waaren voor-
zien, dewelke fich daar langs een Rievier
vertoonden.

Agter dese Huysen en Winkels deden
sich verscheyde Tempels, en daar buy-
ten niet anders dan geringe Woonin-
gen, &amp;c. op

Den 21ste dag quamen sy tot Haan
en den 22ste. in 't Dorp Tseun, dat on-
der tegen een hoogen Berg ontrent het
landschad Cam lag

Naast aan dit Landschap grensde weer
een ander, Hoe genaamd,daar sy in't dorp
Cosiee, gelyk sy niet lang daar na, na
dat sy over een wyde Rievier getroeken
waren , in de hofstad Foe gekomen en
voor den Koning verschenen zyn, diens
Paleys sy al vry groot ; en vierkantig,
en alwaar sy een groot getal van wel
400. Metale en Yiere stucken Geschut

onder
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onder vier groote Galderyen , en nog
veel andere onder eenige afdacken von

den
De Lyfwagten van desen Vorst, die

den naam had van vry gierig te zyn,qua
men hen seer prachtig voor alsoo sy
aan ider syde des selfs Goude Houwer-

dragers vernamen, en wat verder van
hem af nog andere Lyfwachten met Sil
vere Houwers, hoewel hy, gedurig voor
syn leven, en voor verraad tegen hem
bekommerd , sich buyten dien nog op
andere Wachten vertrouwde

Het Land in sich selven bestaat seer

veel uyt schoone Zaey- landen , en uys
heecrlyke ten deelen Ryst- , ten deelen
Suyker velden, die sy door een menigte
van Water-molens, welke sy ontrent de

Rievieren , die men hier menigvuldig

heeft, gemaakt hebben, op syn tyd van
noodig water weten te voorsien

Ook levert het selve , behalven de

Ryst er Suyker in overvloed , nog vee
andere Waaren, te weten, Marmer wil-

de Cancel, of Cassia Lignca, veel Yser
alsoo 'er veel Mynen zyn) Sous, Wasch,

Sappan-hout, Zyce, Cactoen, Agel-hout.
veel schoonc Peerden , en niet minde

Buffels en Olifanten uyt , , dat dan hier
ook een grooten handel met Olifants-
tanden (hoewel dat niemand, dan den
Koning, geoorlofd is) en met Buffels-
huyden geeft.

Gelyk sy dood-vyanden van de Ton-
kinders zyn alsoo zyn sy dat ook van de
Maieyers , Javaanen, en andere Volkeren

daar om strecks, en schynen meest van
den roof te leven

Het Volk is seer trots en hoogmoedig,

schoon dood-arm, en heeft gansch geen
agting voor Vreemdelingen , dat onse
elendige schip-breukelingen tot hun
smert niet dan al te waar bevonden , en

soo eenige Fransche Priesters (onder
welke sy de liefdadigheyd van de Paters
Fvanciscus Godesroy en Pierre de Heute ge
weldig roemen) hen van tyd tot tyd
niet ondersteund hadden, sy souden, na
allen schyn of van honger gestoryen, of

altoos noit van daar geraakt, en in cen
elendige slaverny gebleven zyn, alsoc
hen de tyd al geleerd had, dat er op de
groote beloften van den Chineeschen O-
versten Lijamia niet meer staat, dan op
de barmhertigheit der Coersjient fineesen
te maken, en dat het hen maar te doen was
om de gans, zoo lang zy vederen had
te plukken, gelyk wy dat uit een origi-
neel dag register van Picter Kesteloot, ons
door een Japans vriend ter hand gesteld,
gezien hebben.

Deze Vorst schynt geen ommegang

NKIN.
met eenige andere Vorsten te hebben
hoewel hier nu en dan nog al een vaar-
tuig van Siam, met deze en gene waa-
ren aanlandde, waar mede zich ook wel
een Fransche Priester herwaarts begaf
gelyk wy onder de zaaken van den Gods-
dienst nog met een letter zullen aanhaa-
en

Men heeft hier ook veel Chineezen,
onder, dewelke al zeer vermoogende
Kooplieden gevonden werden , en van
welke ’er al veelen tot Oversten in eenige

plaatzen aangestelt zyn; hoewel het lanc
anders meest door Mandaryns en Raaden

des Konings bestierd wierd; maar hoe
godloos en roofagtig zy dat doen, kan
men klaar, aan ’t geen onze arme schip-
breukelingen ontmoet is, zien, dat eg-
ter hun Koning, na dat hy het verftaan
had , scheen te verfoejen; misschien wel,
om dat hy, hen door en doorkennende,
zeer wel wist, dat daar van niet veel in
zyn schatkist komen zoude.

En dit is ’t eenige, ’t geen ons van dit
woest volk, en van hun land te voren
gekomen is , ’t geen wy egter noodig
oordeelden met een letterken hier aan te
halen, om dat dit land wel eer medc on-
der Tonkin gestaan heeft, hoewel wy
anders noit eenigen handel daar gedree
ven hebben.

Gelyk zich nu ’s Konings broeder in

die voornoemde tyd meester van Coe
tsjientsjina gemaakt had, alzoo wist ook
de Veldheer van dezen Vorst, ontrent
dezen zelven tyd, zich aan dat quaad voor
beeld van ’s Koning broederspiegelen-
de, zich meester van geheel Tonkin te
maken, zonder dat hy egter goed vond
zich van den rechten Koning te ontslaan,
alzoo by zag, dat hy van’t volk zeer be-
mind was, waarom hy den zelven in zyn
Paleys met wyven en kinderen besloten,
en zoo wel bewaart heeft, dat hy niet in
staat was, om hem cenig quaad te doen

Dus waren hier twec Koningen op een
en dezelven tyd, van een en ’t zelve Ryk;
dog de een maar in naam, en de ander
in der daad ; hoewel de jonge Koning
Tijoewa, nog zoo eenige schaduwe van
Regeering aan den ouden liet.

Wy weten hier verder niets van te
zeggen, dan dat deze Landen van Ton
kin na de Zeekant, wel 2o mylen land-

waard in, doorgaans laag en zonder ge-
bergte uitgenomen de Olifants-berg

hoewel de hooger op gelegene landen,
boven deszelfs Hoofdstad nog 20 a 30
mylen, zich wat bergagtigeren verheve¬
ner vertoonen; dog hoe men meer na 't
Noorden komt, hoe men zwaarder ber-

gen heeft. In deze laage landen nu heeft
menA 2
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men overal zwaare dyken, om ’t water

in den Regentyd te stuyten, en om de
Rystvelden op zyn tyd te bewateren,
heeft men ook water-grachten.

Om in Tonkin te komen, moet men
de Rivier van Coetsjientsjina op, die uit
het Noorder gebergte 15 216mylen bo-
ven Katsjaeuw haren oorsprong neemd,
stroomende dus na ’t zuyden toe, en de-

welke 2 byzondere monden of takken
heeft, aan welkers eene de stadt Qui-
nam legr. Men zeild de grootste tak
eerst 6 2 7 mylen op, daar de gemeene
Ankerplaats van onze scheepen plagt te
zyn. Ontrent een myl verder plagten
de Engelzen hier hun Ankerplaats te heb
ben, en nog zo mylen hooger heeft mer
een stad, Hean genaamd, die al redelyk
groot, en van 2ooo huyzen voorzien is;
hoewel die meest zeer slegt gesteld, en

van arme lieden, hier als Soldaaten in be

zetting leggende, bewoond zyn: het is
maar een open vlck, zonder wallen, of
muuren, en zeer slegt van alle krygs-
oorraad voorzien.

In dit Hean onthouden zich, buiten

die Krygslieden, ook wei Chincesche
Kooplieden, die zich eerst in de Hoofd
stad in zoo grooten getal neder quamer
zetten, dat de Vorst, bang voor hen ge
worden zynde, goed vond, hen die stad

te ontzeggen, waar na zy zich herwaarts
na Hean, en daar ontrent, begeven heb-
ben ; ook woonen ’er veel Siammers, dic

al mede om den handel vry sterk op deze
stad vaaren.

De Franschen en Engelschen hebben
al zedert veel jaaren een Komptoir in de

ze stad gehad; hoewel de laatsten, nuon-
trent 33  34 jaaren geleden, van daarn-
de Hoofdstad opgekraamt zyn. Het huis
van den Franschen Bisschop is ’t fraeiste.

dezer stad
De Hoofdstad Katsjaeuw genaamt, legt

ontrent 32 mylen van de Zee af, na wel
ke men de Rivier op al mede dus mer
kleene schep-vaartuigen gevoerd werd.

Zy vertoond zich aan de West-zyde
der Rivier; maar op een vry hooger grond,
dan de beneden-landen; en dat zy al vry
groot moet zyn, kan men daar by afne
men, dat men ’er wel zocoo huizen, be
halven ettelyke paleizen, in heeft.

De meeste gehouwen egter (weynige
van steen uitgezondert) zyn maar laage
Indiaanse hiuzen van eene verdieping ,
met leeme muuren, riete daken, en van

een zeer slegten opstal; dog om tegen
den brand verzekerd te zyn, hebben de
meeite huizen een brand vrye Godong
of lakhuis, om daar hunne goederen in
te bergen.

YVINGE

Men heeft 'er egter zeer schoone en
breede straaten, die, schoon ’er hier en

daar ook wel een klein straatien onder
loopt, al een zeer fraeje vertooning doen

Ook zyn veel der zelven met steenen,
dog vry wat slordig, bestraat. Ider van
deze straaten is ook met een wacht van

Soldaaten, om de gemeene rust, bezet.

Zy is mede onbemuurden open, hoe-

wel ’er om ’s Konings Paleys een groote
muur, wel vani15  16 voeten hoog, en
by na ook zoo breed, is, die men zegt
dat zich wel een groote myl in ’t rond
uitstrekt. In deze stad hebben wy van

ouds hier aan de Zuidzyde een fracje

Logie gehad, gelyk ook de Engelzen nu
zedert in de dertig jaaren herwaarts in 't

Noorden, tegen over de onze 'er mede
cen plagten te hebben

Het land is in zich zelven een zeer Leven-
middeschoon en volkryk land, ’t geen over-

len hier.
vloed van levene-middelen heeft; zynd
voor al ook een schoon Ryst-land

Men heeft ’er overvloed van Aard- en

Boom-vruchten, hoewel de eerste daar

merkelyk, zedert de komst der Hollan-
ders, verbeterd zyn.

De Boom-vrugten zyn byna alle de
zelve , die men in gansch Indien door

vind, als de Calappus- en Pinang-vrug-
ten, Manggas, Gojavas, Langas, Lac-
ciesen , Limoenen , en een soort van

Oranjc-Appelen, diergelyke ik op Ba¬
tavia gegeten , dog welkers weerga in
grootte en smaak ik nergens gevonden
heb. De schil is zeer dik, en (zoo als

ik die op Batavia gezien heb) zeer groen,
dog van binnen is de appel goud-geel.
zeer sappig, en onuytspreekelyk lekker
van smaak. Allerley Piessang-boomen
zyn ook hier; ook heeft men er over-

vloedig Moerbeziën-boomen, dog alleen
om Zy-wormen te voeden. De vrugt is
een kleene soort, en werd ook weynig
hier gevonden.

Men heeft ’er van de Aard-vrugten
allerley soorten van zeer goede, en ook
groote geele wortelen, die de Vader-
landze niet behoeven te wyken. Ook Me¬

loenen, en water-Meloenen.

Men heeft hier veel Olifanten, in de
bossen veel Tygers, ook zyn hier veel
Buffels, Peerden, Ossen en Koejen
Bolken , Harten, Schapen , (dog de
twee laatste weinig) Verkens, Aapen,
Katten, Honden, Slangen, Hagedissen.
en allerley verder Indisch Ongedierte van
Scorpioenen, Kakkerlakken, Duysend-
beenen, Kikvorschen, Padden, en een
kleine soort van Sprinkhaanen, die zy

voor een lekkerny eten; gelyk ook die
schadelyke witte Mieren.

Het
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Het vleesch van Olifanten, Peerden, is, alzoo is dit de Tonkinders zoodanig
Honden en Katten werd by hen niet al aangeboren, dat zy zomtyds alles, war

zy hebben, verspeelen en vertoppen, datleen openbaar op de markt verkogt,
zelfs van de grootsten tot de geringsten al¬maar ook voor een groote lekkerny ge-
daar overgaat, en als zy nu niets ter we-geten, en tot spyze toebereit, zynde de
reld meer hebben, dan zetten zy er hunsnuyt van een Olifant iets, dat men ge-
wyf en kinderen by op-tvoon is aan de eerste Mandaryns aan te

Tegen de vreemdelingen zyn zy zeerbieden,
vriendelyk en beleefd; dog de grootenHoenderen, Tortelduiven End-vo-
(dat meest gesnedene zyn) zyn zeerhoog-gels, en allerley wilde water-Vogels, zyn
moedig, dat men ook veel by ’t Krygs-er zeer veel; dog weinig Ganzen. Daar
volk vind.zyn ook veel Reygers, Pellikaanen, en

De dragt der geringen hier is van Cat-imeer andere soorten, die wy geen naam
toen, en der ryken van Zyde, of Lake-weten te geven , alzoo dit soorten or
nen van allerley kouleuren, en voor alzich zelven zyn.
rood, groen, &amp;c. meest lange tabbaar-De Rivieren geven ook overvloed van
den of rokken gebruikende, vooral, alsschoone Visch, gelyk mede allerley
zy voor de grooten verschynen.Schelp-visch, veel Schild-padden, (een

Hunne huizen zyn niet alleen doorvan hunne beste onthaalen uitleverende )
gaans (gelyk alle de Indiaansche) slechtKreeften, Garneelen, &amp;c.

maar ook, op zyn Chinees, van slegtenMen heeft hier ook zeer goede Vo-
huisraad voorzien, die meest in stoelen.gelnestkens, welke met een hoen, of
tafels, banken, rustbanken, en bedden,cenig ander vleesch gestoofd, een ichoo-
Pinang- gereedschap, &amp;c. bestaat.nen schotel eeten uitleveren.

Men heeft hier geen eene, maar veelDe waaren, hier vallende, zyn voorna
vrouwen. Zommige der zelve werdenmelyk Zyde stoffen, en ook ruwe Zyde,
plegtelyk getrouwd; dog de meeste maarAloe of A gel-hout vanveel weerde, Cat-
als byzitten gebruikt, eenige voor altyd;toenen, Muscus, (die zeer veel uitt

dog ook zommige maar voor een tyd ge-land der Lauwen komt, en voor 25
26 Thayl ’t hati verkogt wordjveel Goud. huurd.

De vrouwen dezes lands zyn schran-allerley schoone Lak-werken , Carda-
der, neerstig en groote koop-vrouwen,mon , Sappan-hout, slecht Porcelyn,
en weten met 'er tyd een fraeje stuiverMarmer- en Albaster-steen, zeer veel Zout
geld te winnen; maar zoo hier geen sche-en Anys zaad; ook verscheide Droguen,
ven van buiten komen, legt 'er de gan-als Rhabarber, Radix China , Gem-
schen handel toe: want om den zelvenber, &amp;c. ook valt hier een soort van Ka-

aan de gang te helpen, moet de Inlan-neel ; dog zy iszoo goed niet als de Cey
der doorgaans eerst eenig geld op de handlonze; en men voerd ’er zelver allerley
hebben, eer hy in staat is om te werSpeceryen, Lakenen, Stoffen, en vee
ken.lerley soorten van Kleeden, Lood, Sal-

Men heeft hier, buiten de groote Koop-peter, Zwavel, Geschut, &amp;c. weder
lieden in ruwe of gewerkte Zyde, enna t00

Wat nu dit volk in zichzelven betreft, Zyde stoffen, ook zeer veel Ambagtslie-
den, van Wevers, Schrynwerkers, Tim-de Tonkinders zyn taan-geel van kou¬
merlieden, Smids, Draejers, Porcelyn-leur; dog eenigzins bloozende, en niet
makers, Schilders, Lakwerkers, Papier-zoo plat van aangezicht en neus, als de
makers, Klokgieters, Geld-wisselaars,Chineezen, dog gansch niet onbevallig

van wezen, zwart en lang van hair (dat &amp;c.

Hun papier is byna als 't Chineesch ofhen over de schouderen hangt) en door

Persiaansch, zommige soort van Zyde,gaans pik-zwart van tanden, dat een groot
en andere van basten van boomen ge-cieraad by hen is, en ’t geen zy dooi
maakt. Ik heb onder hun Lakwerken,konst zoo maken, waar toe zy van jonge
en voor al onder hunne Bandeezen, ’eraf al gewoon zyn eenige dagen te beste-

fraeje gevonden; dog zy konnen egterden

geenzins by ’t Japansch Lakwerk haalen,Zy zyn van gestalte de langsten niet;
waar toe zomtyds ’t hout zelf, en tendog anders gezwind en rad van leden,

deelen ook de Lak-stoffe of ’t Vernisvernuftig van begrip, zeer neerstig, ge
zeer veel doet.dienstig, en hunnc Heeren zeer getrouw

De Tonkinders maken niet alleen eenen gehoorzaam. Zy zyn niet zeer kloek-
byzonder volk op zich zelven uyt, maarmoedig, vallende meest aan de kleenher-
zy hebben ook een Taal op zich zelven,1ige kant; dog gelyk het dobbelen en

die van hen zeer sterk agter uit de keelspeelen den Chincezen doorgaans eygen
op-A 3
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opgehaald, en ten deelen al sissende door
de tanden uitgebragt werd. Schoonzi
veel overeenkomst met die der Chinee
zen van schryven heeft, is er egter zulk
een groot onderscheid tusschen beide die
taalen, dat die twee volkeren malkande
ren geenzins konnen verstaan; en schoon

hunne Characters en letter-greepen uiter-
lyk dezelve in gedaante zyn, spreeker
zy die egter ieder geheel anders uit; dos
de geleerden onder hen konnen uit de

enwerken der Chineezen, Japanders ,
der Quinammers ook aanstonds te recht
raken.

Hunne wyze van schryven is even cens,
als die der Chineezen, met een griffie of

penceel van boven na beneden, en dus
van de rechter na de linkerhand gaande

Zy oeffenen zich nu en dan ook in de
Landmetery, Wiskunde, Sterrekunde,

Natuurkunde, en wat dies meer, hoe-
wel hunne kennisse in allen dezen maar

matig is.

De Koning regeerd hier Oppermach
tig, staande onder niemand, zodanig dat
alles van hem afhangt. Zyn grootste
Mandaryns zyn gelubden, die hy hier en

daar als Landvoogden verdeeld, en die

in die Landvoogdyen zich als kleene
Koningen, zeer trots en hoogmoedig
houden, en hun werk maarmakeen, om

de arme ingezetenen, die tegen hen niet
kikken durven, uit te mergelen; maaral
wat zy vergaderd hebben is voor den Ko¬
ning, alzoo die na hun dood hun erfge¬
naam is.

De Koning houd een zeer grooter
Rlaat, niet alleen van een menigte lyf-
wagten, die op hen passen, maar heeft

ook een schoone stal, met cttelyke hon-
derden Peerden, en wel 2 a 300 zwaare

Olifanten, die alleen tot vertooning van
zyn pragt en grootheit dienen. Ook
houd hy doorgaans zeer veel Krygsvolk
op de been, bestaande meest in voetvolk

die gemeenelyk een zabelen een lang roer
van 4 voet voeren; maar zy dienen be-
ter om hunne nette wapens te vertoonen,
dan om te vechten. Men wil, dat hy er

wel 100ooohier en daar door zyn Ryk
verspreid leggen heeft. Ook heeft hy
schoone Ruytery, die schoone Peerden
en fraeje Schilden hebben, en van cierlyke
pluimmagien voorzien zyn

Tot zyn Zee-magt, die in 70 of ac
Galeyen, ieder met 30 of ao man, be¬

staat, heeft hy mede eenig vast volk in

dienst, en daar over mede eenige Zee-
hoofden.

Gelyk nu de Tonkinders doorgaans
beleeft en vriendelyk, voor al tegen de
vreemdelingen, zyn, alzoo zullen zy ook

YVINGE

zelden iemand iets te kort doen, ten waare
dan dat deze of geene zeer verarinde , hen
aan deze en geene kleenigheden quaamen

te vergrypen; dat egter de wet van ’t
land niet duld; maar na verdienste straft

Indien zich iemand met dievery te bui

ten gaat, die werd na mate van dien
zwaar of licht, zomtyds maar met het

afkappen van een lid, zomtyds met ver-
lies van zyn vinger, en, na dat de mis-
daad is, wel van de geheele hand, ge-
straft. Zwaarder misdaaden werden door

onthoofding, en de lichter, met een
gecsseling afgedaan; hoewel dit alles juist
in die ordre niet, als wel in onze lan-

den, geschied

Zoo de zaak, waar over iemand voor

't Gericht geroepen werd, van dien aard
is, dat er een eed voor gedaan moet wer-
den , snyden zy een hoen den hals af, la-
ten des zelfs bloed in een kom met Aral-

loopen, en die den eed doen zal, moet

een kopje van dezen met bloed-gemeng-
den Arak drinken, na dat hy de zaak

waar over hy geroepen is, verklaard heeft

zus of zoo te zyn.
Brandstichters stellen zy bloots hoofts

op een stoel, van 12 of 13 voeten hoog,

drie dagen aan een, in ’t heetst van de
Zon, te pronken.

Overspeelsters werden voor den O-

lifant , en door den zelven in de

lucht geworpen, en te pletteren getree-
den.

die Begrave-Zoo iemand hier komt te sterven,

werd, van aanzien zynde, verbrand, en nls.
daar na begraven; niet op een gemeene
plaats (die hier niet is) maar elk op zyn
eygen erf; en een maand daar na werd
’er een groot maal, aan de vrienden des

overleedenen, op zyn grafgegeven. On-
trent deze begravenis zyn ook altyd deze
en geene Priesters, al was het maar om
te zien, dat de zaaken in de behoorlyke
ordre nagekoomen en bezorgt werden.
Zy hebben tot het verbranden van hun-

ne dooden houtstapels, die wel 10 voe-
ten in ’t vierkant, en wel z; voeten hoog
zyn

Dus verre nu ’t voornaamste, dat wy
vooraf van Tonkin te zeggen hadden,

voorgesteld hebbende, gaan wy overom
te zien, wanneer onze Maatschappy hier
heeft beginnen te handelen.

wanneerDit nam onder den Heer Opperland-
onzen

voogd Van Diemen zyn aanvang, in wel- handel

kers tyd haar Edelheden den 13 Mer hier be¬

gon.Ao. 1636 een besluit namen, om een be

zending na Tonkin te doen.
Hier op hebben zy Ao. 1637 den Koop-

man Karel Hartsink, derwaards met het
naSchip Grol, &amp;c. over Tayouan en
sa¬
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Japan, gezonden, van waar hem de Heer Zuid Oost Baey ter Rheede te loo-
Koekebakker een pen, gaande van daar ’s middernagtszeer nette Instructie
mede gegeven heeft. met een achter-ebbe, op dat des mor-

gens in tyds op de Kust van Formosa
mogt verkend geraaken, ende alzooInstructie voor St. Karei
uwe Reize gevoeglyk, zonder voor-Hartsink , Koopman, en

by te dryven, gelyk voor dezen me-27den Raad van ’t Schip
nigmaal, (God beterd) door verzuimGrol, ende t Jagt de Wa-
van Officieren gebeurd is, op Tayouanterlooze Werve , zeilende
te mogen gewinnen, ’t welk Ul. byvan hier over Tayouan na
dezen op het allerhoogste en serieusteTonkin.
werd gerecommandeerd.

BrAdemaal tot vergrooting ende Door hard weder voorby geraaken.7
IN aanwasch der negotieende com- de, zult niet vreesagtig ofbeschreumd17

27 mercie in ’t Keizerryk van Japan, by wezen agter den hoogen hock van Tan-27
den Ed. Heer Gouveraeur Generaal, coya ten Anker te loopen, van waar
en de Heeren Raaden van India gere- met goed weder, ende in twee getyen37

solveerd, en goedgevonden is een be¬ oplaveeren, ende onder ’t Noorder-7

77 zending na het Koningryk van Ton- Rif na wensch ter Rheede komenkond,27

kin te doen, ende den Zyde-handel in altyd in ’t aandoen van de Rhecde
van Tayouan na de copye des Seyn-gemeld Ryk, ten dienste ende voor-77

briefs, by den Gouverneur van voorn.deel van de generale Oost-Indische 7

Compagnie van hieruit Japan tever27 plaats beraamd, ende Ul. ter hand ge-77

volgen , daar by ordonneerende her77 steld, Ul. reguleerende11

77 Schip Grol, ende ’t Jacht Waterloo- Met lief voor Tavouan ter Rheede
ze Werve tot voorn. bezending tege- gekomen, en geankerd wezende, zal27

bruiken, ende derwaarts te laaten ver- de Koopman Hartsink zich dadelyk27 77

27 ten waare by verhindering van weerzeilen, zoo zullen Ul. in Godes naam 7.

en wind, aan land by de Heer Joharndezen aanstaande morgenstond de mon-77 77

stering van ’t volk, en de visite van van den Burg transporteeren, ende on-73
't Schip by de Japansche Bongioys ge- ze missive met de bygevoegde papie-

20

daan zynde, onder zeil gaande, en ren zyn Ed. overleveren, mitsgaders77

uwen cours bewesten Meaxima regt mondeling van de bevinding der dezen77

door Zee stellen , tragtende de kust jaare gezondene stoffen behoorlyk rap-21
van China, op de hoogte van 25 gra port doen, gelyk Ul. zoo in ’t uitleg-7

gen, verkoopen, van gelyken over desden ontrent de Eilanden Oncouwofte
32

Stormbaey, aan boord te krygen, en- zelfs deugt ende lengte en breedte als20

de verkend te geraaleen. andere discoursen met de Kooplieden2
gevallen, by ende present geweest zyt,Van wellce Eilanden , ofte voorn

77 77

Rust verkend zynde, zult van daar daar by verzoekende zoo vaardige de-77 1 11
by mooi weder, na de Eilanden van pesche, als gevoeglyk zal konnen ge-27

Pehouw oversteeken, altyd gissinge schieden.
7 27

ende calculatie makende twee vloe- De Redenen, die den Raad alhier23
den voor een ebbe. hebben gemoveerd dit Schip, hoewel27

22
In ’t aandoen van dito Kust, ofte t0t het laatste, ende dat in’t reguard37

ter Rheede loopende , werd Ul ter van de verwachte kontanten van bo-7727
hoogften gerecommandeerd wel op uu ven, hadde behooren opgezonden te3377

hoede , slagveerdig ende, ’t geen werden, voor Rarop ende de Swaan3327
voor Branders noodig verdacht te zyn te prefereeren , zyn Ul. ten vollen

2727

op dat van Roovers of andere trouw- kennelyk, namelyk om des te tyde-77

looze Chineezen , Ul. geen ongeva lyker op de Tonkinse Kust te mo-7227

onverwagt toegebragt werde. gen geraaken, ende den weg tot dien772
handel gevoeglyker te openen, en inZoo het geviel Ul. hard weder ofte 2.

storm quamen tebeloopen, zullen zig ’t werk te stellen; als andere conside-
277.

niet van de Kust af begeven, maar ratien, die materie raakende, mitsga¬77
onder den hoek van Sabouw, Enge- ders met goedvinden van gemelden Ed

77

ling, ofte cenige andere bequaame Heer Gouverneur, ende zyn Edelheits2221
Baejen, ten Anker loopen; ende al- aanschryven van dat o 15 Augusty passo.

2722
daar goed weder waarneemen , om in passant Quinam aan te mogen doen,

1727
met ’t zelve na gemelde Eilanden van ende aldaar te genieten, ’t geen Sr.2 21

Pchouw over te steeken; waar op by Duyker, geduurende zyn aanwezen in227

daag dienen te vervallen, en in de Quinam, nopende Tenkin, ende hoe
de
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de bezending derwaards by den Qui- voorn. Rivier, als mede om dat de73
namzen Koning verstaan werd, zal Kust aldaar Noord-Oost en Zuid-West

hebben vernoomen.27 strekt, men, om buiten in Zee te ko-
Het Jagt de Waterlooze Werve, men, veel mociten onderworpen is,

dat by de Ed. Heer Generaal, volgens en bezwaarlyk uit de bocht boven't33
zyn Ed. ordre, geprojecteerd is, ne-33 Eiland Aynam in de maand July, als17
vens Grol, na Japan, en van daar we- wanneer, en niet vroeger, vermits het77 27

der te verzeylen, is by resolutie in da- spade leveren van’s Koning zyde, van
3t0 28 July passado van de Ed. Heer daer scheiden konnen, geraaken kan,17

Gouverneur Puimans, en den Raad in hebben naderhand de leivier Giarg,27

Tayouan, geoordeeld en goedgevon- of Tzynephay, voor die van Tonkin
den aldaar te blyven, om nevens an- geprefereerd ; egrer die van Giang37

voor die van Tzynephay, gemerk deder bequaam vaartuig tot het Kruys- 23
sen op de Portugees, als andere onzer Kust ontrent dito Rivier Tzynephay27
vyanden , tendeerende na Tonkin, zich N. N. O. strekt, en de Zuide17

winden ten deele noch op’t land wae-Quinam, en Combodia, zoo buiten 77

en binnen Aynam, uirgezet te wer- en, en door het gestadig aanbranden37

den, en de komst van Grol opeen be¬ van de Land-Zee, als naarmidd-g de17

quaame rendevous-plaats te verwach- Zee wind , die vry dicht aank d.7

ten, welken volgende des voornoem- 'twanneer men in de gezegde Rivi-r
den Jagts retraite Ul. in Tayouan heb- water (en dat voor den tyd van 24
ben te verstaan, en in’t rescontreeren uuren) op zyn hoogste heeft, veel
desselts mede aandoen, en verzeylen moeite en perykel, van buiten te ge-
na Quinam, uit redenen hier boven raaken , onderworpen is , des nagts
aangeroert, des Ed. Heer Gouverneur vermits het hoog water, hoewel de
ordre te verwachten. Land-wind doorwaeit, vccltyds ge-

Deze ordre van zyn Ed. hebbende noodzaakt werd te blyven leggen.
achtervolgd, en ’t voornoemde Jagt, Dit zyn de moverende redenendier27

of zoodaanig vaartuig, als Ul dan zou Natie in de Rivier van Giang voor de17

mogen toegevoegt werden , gerescon- andere aan te doen, en aldaar te have-23
treerd, zullen Ul. van die plaats, die nen.
by ons alhier voor het tegenwoordig Ofhet geviel, dat Us onder ’t voorn.
niet kan werden voorgesteld, zonder Eilandje ter Rheede wezende geloo-
verzuim van tyd, zoo veel doenlyk is. men, zoo tydelyk en in ’t korte, als77
de rcize na Tonkin , bezuiden, en wel wenschte, eenige Japanders, Chi-
niet benoorden ’t Eiland Aynam, al- neezen, of andere Natie van 't Land
20o dat vaarwater voorgroot vaartuig, (alzoo geen Volk, na onderricht wer-

als Grol, vermits de menigvuldige vui- den, op ’t voorn. Eiland woonachvig
len en rudzen zeer periculeus en veel is) aanboord quaamen, gelyk jaar yks
onweder en storm in’t navigeeren, on- op de aankomst der Japansche Jonk ge-

derworpen is, vervorderen, en onder schied, en gewoonlyk is, zoo zal Us.27
. Eiland Frachachy , gelegen onder door cenige Visscheis of ander vaar-2

de noorder breedte van 18; graaden, tuig, die daar in abundantie zyn, de

ontrent een groote halve myl Oost ten wete van u arriveeren aan den Opper-27
Noorden van de Rivier Giang, ach- sten, of aldaar ’t Gesag hebbende van37
ter welk Eiland op 5,6 en 7 vademen Giang, zynde een van des Konings27

goede Rheede en Ankergrond is, en van Tonkins bloedverwanten, doen,27

men voor alle winden meest beschut en desselfs ordre met cenige van voor-7
blyft, ter Rheede loopen, ons verder verhaalde persoonen verwachten, om33

aan ’t kaartje en ’t uitwerpzel van ’t alzoo geen mieslagen of miscontente-
Tonkins land , desselfs havenen, en ment aan de Grooten aldaar, als we-77

daar ontrent gelegene klippen en zende een Natie, noit dat Ryk heb-

droogten, Ol. ter hand gesteld, refc- bende gefregenteerd, te begaan; dog
rerende. by verloop van 2 a 3 dagen, hoewel

Eenige jaaren geleden, pleegen de de wetc aan Land gedaan had, en geen
21

Japansche Negotianten met hunne Jon- ordre of iemand aan boord kreegen,77
ken na Tonkin navigerende, de rech- zult mogen een van de bequaamste As-1 7
te Rivier of spruit van voornoemde sistenten , en den Japanzen of Chi-

plaatzen, gelegen op de Noorder breed- neeschen Tolk, die Ul. uit Tayouan
te van 2c; graaden aan te doen, dog zal werden medegegeven, of by aan-
by verongelukking eener hunner Jon- doening van Quinam, by den Opper¬

koopman Duyker dient geprocureerd,ken te dien tyde in de mond van de
na
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1637.  na Giang ontrent 3 mylen de Rivier
opwaarts met de boot zenden, mits

dat binnen of voor aan de Rivier, al-

waar de Visschers wooningen staan,77
2 persoonen tot Guides werden

27

gehuurd, en dito boot na boven of in77
Giang brengen, en alsoo des te zeker-
der van uwe komste mogen wesen ver

wittigt; zulks zoude mede ter eerster77

instantie na bevinding van zaaken al-
daar konnen geschieden en in ’t werk
gesteld werden; met welken Toll

dient cen kleene erkentenis of veree
ring van ontrent 628 Tayil, bestaan-
de in Waejers, Carcassen, als Jac
quans, of iet anders, gesonden te wer
den, met daar by verzogte licentie van
persoonelyk met gemelde Gouverneurs

te mogen sprecken.
Hier op antwoord en licentie beko-

r

men hebbende , zal St. Hartsink, met
noch iemand uit den Raad, of Sr

Vincent Romeyn, sich met 't jagt de27

Waterlooze Werve na Giang, of al
waar gemelde Gouverneur zoude te77

spreeken komen, vervoegen, den zel-
ven de motiven, en redenen, waarom77

aldaar verscheenen, wat Natie zyt
7

en van waar gezeild komt, in der be
ste formie declareeren, en daar by oot

27
moedig versoeken zyn Ed op ’t spoe¬

digsten gelieve een expresse na de
23

Hoofdstad van Tonkin aan den Ko-
23

ning af te vaardigen, en te versorgen.
77

dat in ’t korte antwoord en licentie

van ’t Hof mogen komen, om de ne27

vensgaande missive en vereering aan
77

zyn Majesteit persoonelyk te mogen
23

overleveren
20

Volgens ouder gewoonte, en, ge-
lyk die van Tonkin met de Japanders2

pleegen te handelen, en haar aange-
77

brachte carga aan te teckenen , zal27

UE buiten twyffel mede, en dat wel
preciselyk de quantiteit en qualiteit der
contanten , goederen, als andersins,
die zyt mede brengende, van voorn.

Gouverneur afgevraagd werden , die
77

alles rondelyk aangeven zult, uitge-
3zegt de contanten, welke ten hoog-
sten met 40000 Tayil genoeg zyn zal
sockende het resteerende binner
Scheeps boord te verbergen, zooveel

doenlyk is, en dat ten principaalen om27
Ovoor te komen, van den Koning

23
sozynen geordonneerden Mandaryn

77

veel contanten als wel begeeren, en77
versoeken, niet ter hand te stellen

ten anderen gewaar wordende de me
27
nigvuldigheit des Severs, de Zyde,
Zyde Stuk goederen, als anders reiser

doet, waar by de Compagnie geer27

II. DEEL..

NKIN. 5
geen voordeel, maar nadeel ter con-

trarie by ’t verswygen, kan geschie-
77

den, of Ol. eenig ongeval toegebracht
werden.

Licentie gewerdende uit 't Hofvan

den Koning, om persoonelyk, en met
uwe verder medegebrachte Cargasoe-27
nen, ten Hove na de Hoofdstad van

27
Tonkin te mogen komen, zal Ut. met

27
't Jacht de Waterloose Werve tot77

meerder verseckering en bevryding u-
wes kapitaals niet alleen voor Inland-
sche roovers en moetwilligen, die geen
en ontbreeken, maar ook voor de Por-
tugeesen en Spanjaarden, onse open-

baare Vyanden, als Chineesen, onse77

geveinsde Vrienden, mitsgaders zoo
veel Inlandsch Vaartuig, als tot over-
voering der goederen noodig is, dat
op beleeft verzock van den geordon-

ge-neerden mandaryn of uit 't Hof
277

gesonden Capado des Konings niet
weigerd, maar verleend werden zal,
op’t spoedigst mee Rcise opwaards

’t zy dan buiten of binnen door, na
77

wind en weder toelaaten zal, vorde-
ren, altyd verdacht blyvende in den27

avondstond, dicht by den anderen te
'tankeren, en zoo wel in ’t Jacht als27

Tonkins Vaartnig (dat ieder ten min-
sten met 2  3 drie Nederlanders en

Musquets als Zyd-geweer diend voor-73

sien te zyn) goede wacht te houden,
op dat, als gesegt is, geen ongeval

73
Ul overkome, dat andermaal zoo in

33
’t gaan als keeren ten hoogsten, of 't73
geviel, ’t voornaamste Jacht niet qua-

77

me te rescontreeren, met het Tonkins
37

Vaartuig te doen gerecommandeerd33
werd, en zal ’t voornoemde Jacht of

Vaartuig tot de verswegene contan-77
ten , die des te secuurder en behende-

27
lyker, na ’t visiteeren des Vaartuigs

77
in Tonkin, in uwe wooning zal konnen

werden gebracht,dienen; om welkc. als
77

andere consideratien, Ul. bekendis.
73

dat op 19 stanti by Raade verstaan is,
77

't Jacht de Waterloose Werve by de
23

Ed Heer Gouverneur Generaal tot ad-
77

vys na Batavia, hoe sich den handel23
in Tonkin toedragen zal, en wat quan-77

titcit van Zyde aldaar verhoopt werd.
geprojecteerd, by Ul. te laaten ver-27

voorblyven, en gemelde afsending
77

eg-dese Voyagie gesurcheerd houden;
e¬ter werd Sr. Hartsink ten hoogsten

recommandeerd, op zyn aankomct in
37
Giang (alwaar, na hier werden on-
derricht, den apparenten Zyden-han-

del, en onser Vyanden doen ten Hoo-
37
ve, en met wat Vaartuig aldaar aan-

gekomen zyn, zoo wel zult konnen17

ver-
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1637.  verncemen en verstaan, als in Tonkin
daar van advys aan de Ed. Heer Gou-
verneur Generaal tot contentement
van zyn Ed., soo veel doenlyk, over
Coetsjientsjina tegeven, alsoo wy ons
versekert houden tegen ultimo Maart
noch een advys-Jonk of Vaartuig ui
3Tayouan Compagnies Residenten in
Quinam zal toegesonden werden.

55 Dese advertentie of advys kan be¬
quamelyk met Barken, die sluips- of
steels-wyse uit die, als andere daar on-
trent gelegen Rivieren met haare Goe
deren en Koopmanschappen na Qui-

nam vertrekken, geschieden, gelyk27

mede te Lande, en dat over de Rivier23
Posscheyn, alwaar de Koopluiden van
beide de Koningryken Quinam, en
27 Tonkin, haare Waaren en Koopman-
schappen te markt brengen, en met
den anderen negotieeren konnen.

Voor en aleereen gedeelte des treyns
van Tonkin vertrekken zal, blyven Ol.
bevolen een goede en versckerde Rhee-
de voor 't Schip Grol te verkiesen, t
zy dan onder ’t Eiland Frachachy, of
wel een ander by de Japanders ’t Roo-

vers Eiland genaamd, gelegen ontrent
de 3 mylen Noordelyker als Fracha
chy, na de Rivier van Senephay, al
waar de Koning zyn wachti, of uit
siender in Zee, heeft. Dog zoo het
Schip gevoegelyk en zonder prykel,
in de Rivier van Giang en debaaren
of inkoomen, geen verloop oftoevloe
jen onderworpen wesende, weder uit-
gebragt zal konnen werden, is ’t gera-
den tot meerder securiteit en voorko-

ming, by storm en onweder, van an-
kers en touwen te spillen, binnen te
loopen, gelyk zulx eenige Japanders,
geduurende daar navigeerden, als hier
vooren verhaald is, met haare groote
Jonk in ’t werk gesteld, en by conti
nuatie desselfs geheelyk geschied zou
hebben, alsoo haar Jonk op 12 Japan-
sche voeten waters, dat wel 13 Hol-
landse dito is, en dat meteen gemeen
thye binnen te loopen pleegen. In de
Rivier van Giang niet komende, zal

't Schip onder ’t Eiland, daar sKo-X

nings wagt op is, na dat bericht wer-
den, eenigsins beter Rheede, als op
Frachachy, vinden ; dog is 't zelve
moejelyker by het Znider-Moesson,
als wel Frachachy, boegwaarts uit te

geraaken, na bevinding zal by Ul. de¬
sen rakende het secuurste in ’t werk

gesteld, en by der hand genoomen22

werden.23
't Zal mede voor uw vertreki noo¬

dig zyn, gelyk by de vreemde Natien

YVINGE

gebruikelyk is, dat gemelde Mando-
ryn van Giang, over de genoten fa

veur, en toestaan van ’t Schip in de

Rivier te laveren (soo zulx geschiet
1s) bedanken gaat met een schenkagie
en vereering van ongevaarlyk de 100
37 Tayil eens, soo in Europische als Ja-
pansche goederen. Van zyn Ed. zal
Ol werden gevergd, en hard aange-
houden cenig geld op leverantie van
Zyde Caneel, als andere goederen hen

ter hand te stellen, ’t welk met alle
beleestheit en gevoegelykste middelen

dient te excuseeren, dog egter, vol-
gens de gewoonte der Japanders, een
leening, die op 1000 Tayil (dat ook
mag bestaan) schatte niet zult konnen

ontseggen, te meer soo ’t Schip komt
binnen te havenen. In Giang zal een
partye Caneel, die aldaar meest valt,

dienen geprocureerd, is gemeenelyk
voor8 a 1o en ’t 12 Tayil Pikol in-
koops te bekomen.

By den Ed. Heer Gouverneur Gene-
raal werd serieuselyk geordonneerd de
Portugeesen en Spanjaarden, daarmen
de zelve op dese Voyagie sou komen
te bejegenen (sonder respect aan des

17 Torkinders Rheede, havenen, nogte
2 Rivieren te dragen, alle mogelyke af-
breuk te doen, in ons geweld te nec-
men, met dien verstande van u aan

kleenigheden, of geringe Prinsen, niet
te amuseeren, nog sich kennen te la-

ten , om dierhalven zyn Rheede en
Rivieren te violeeren, en ongunst op
onsen hals te haalen; maar Prinsen van

importantie , daar een, twee, drie,
en vierhonderd Pikols Zyde, of de
waarde van dien zou konnen bekomen

werden, zal men niet excuseeren ;

maar zoeken te veroveren, en voor

27 goeden buit aanslaan, daar kome dan

af wat 'er wil &amp;c. ; dog gemerkt door
verscheide Japansche Kooplieden, als
andere daar te lande gefrcquenteerde

persoonen ons vastelyk werd te ver-
staan gegeven, en geinformeerd by
diergelyke attentaat de ongunst van
voorsz. Koning niet alleen opden hals
zouden haalen; maar ook de Negotie
werden ontzegt, en meer swaarighe-
den en ongeval des Compagnies diena-
renapparentelyk te genaken staan, dier
als andere goede redenen is mede by
de Ed. Heer Gouverneur Putmaus en
den Raad van Tayouan goed gevon-
den, om in geen verwydering met de
Koningen, zoo in Quinam, als Ton-
kin te komen, een uitzetting op Vy-
ands Vaartuig buiten de Quinammers
en Tonkinders limiten te zetten, en

alle
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1637.  alle mogelyke afbreuk te doen, gelyk
Ol volgens resolutie dato 19 stanti by
ons en den Raad in Firando over de-

ze zaaken genomen, buiten kennis van
land in ’t gaan en komen te effec
tueeren, geordonneerd werd, gelyl
3 by weigering, en de Negotie niet te
konnen genieten, in wat havenen,
Rivieren, of Rheede het zy, zal ge-
schieden moeten. Echter verstaan wy
secretelyk door de beste middel, dic
3 aldaar zou mogen voorkomen, onder
staan, hoe het ten Hoove by den Ko¬
nirg en Grooten zou werden genoo
men, deselve in zyne havenen en Ri-
viere rescontreereude , aan te tasten,
veroveren, en alle mogelyke afbreuk
te doen, ’t zy dan met een gedeclte,
ofredelyke schenkagie van den buir of
aangehaalde giederen te genieten, en
lsoo mer cgluiking toclaaten, zulx
niet konnen werden onderleid; en ge-
oordeeid ky zyn Majestcit niet welge-
noomen zou werden, zou’t Jacht de
Watersoose Werve (tot nakoming zoc
veel doenlyk van de welgemelde Heer
Generaals ordre ) voor ’t vertrek der
Portugeesen konnende missen, onder

de een of de ander pretext na be¬
neden gesonden werden , en op
haarlieder Vaartuig een stuk weegs voor
de mond van de Rivier kruissen laaten,

en zou de besetting voor de rechte
spruit van de Rivier van Tonkin, of

daar ontrent, behooren te geschieden,
en niet Zuidelyker, alsoo volgens in
formatie verseekerd houden , dat des
zelfs Vaartuig nergenselders, als voor
de IJoofdstad van Tonkin zult komen
te rescontreeren, terwyl met ondiep-
gaande Vaartuig daar verschynen, en
van daar verzeilen, haaren cours be-
noorden, tusschen de vaste Kust van
China, en ’t Eiland Aynam en Ma¬
cauw stellen; dog dese besetting wer-
dende in ’t werk gesteld, zal dienen
geordonneerd aan de Overhoofden van

’t Jacht, hoe lang te continueeren.
20

en wel na Grol weder te komen affak-
ken, of wel naTayouan, mits ’t Vaar-
water, tusschen voorsz. Kust, en her
Eiland, behoorlyk ontdekkende, ver-

zeilen laaten. Wy houden dese ont
dckking geheel considerabel, en oor-
deelen noodig ten dienst van de gene-
raale Compagnie te wesen, zoo zulx
door onse Jachten dit saisoen niet ge
schied is, op dat in ’t toekomende met
des ie meer versckering op haar zou
den mogen kruissen, ten welken fine
wat cours in ’t gaan en komen stellen,

't’t zy geheelyk de Kust gieren, of

IINKIN.
Eiland Aynam, staat zekerlyk te ver-
ncemen, om alsoo onse Vyanden t'ce-
nemaal uit Tonkin te voeren, en haa-
re Commercie geheel vrugteloos te
maken, waar toe den Almogende by
tyd en wylen zynen Zegen gelieve te
verlcenen.

Dese dan, als andere onser Vyan-
den Vaartuig, in ’t gaan en keeren,
excepto die van Macauw na Japan
tendeeren, koomende te bejegenen,
zult de zelve alle mogelyke arbreuk
doen, en zoeken te vermeesteren, ’t
volk wel bewaaren, en van de zelve
versckeren, mitsgaders haare goede-
ren onder behoorlyke Inventaris, in
presentie en kennis des Scheeps-Raad
neemen verdacht blyvende geen ge-
vangenen hier in Japan, maar de zel-
ve in de Piscadores of Tayouan te bren-

gen
Volgens des Konirg;s ordre, en oud

gebruik, zal met de komste in Ton-
23

kin al uwe Koopmanschap en goede-
ren, ontrent ’s Konings Paleys, aan
Land gebracht, geopenden wel naauw
gevisiteerd werden, op dat, ’t geen
zyn Majestcit mogt aanstaan, in geen
andere, als zyne handen zou komen
te vervallen; 't welk met alle behoor-
lyke respect zal dienen nagekomen te
werden, en niet gedogen, dat de ge-
committeerde Mandaryns, of andere

bevelhebbers door onse reukeloose en
22
by wylen ongeschikte Matroosen ee-
nige quaadeb jegening aang-daan wer-
de, om ter eerster instantie dier Na-
tie geen disgunst van ons te geven;
doch zou wel konnen gebeuren, ter

wyl daar noit hebben gefrequenteerd;
22

dat door humble versoek of vaste be-
lofte en toesegging van alles ten dien-

ste des Konings te wesen, en wat hem
21

megt behaagen, ter hand zou gesteld
27

werden, dele publique visite voor ’s
Konings Paleis zou werden geexcu-

7

seerd, en alsoo meer vryheit en voor-
2.

deel, als wel Japanders, Portugeesen,
27

als Chincesen, gelyk zulx in 't Ryi-
17

van Quinam volkomelyk blykt, ge-
21

nieten, mitsgaders de verborgen con-
13

tanten te gevoeglyker mogen verber-
22

gen, en ter gelegenen tyd aan land
2.

brengen, waar op dient reguard ge-
21

nomen.
Zoo al ’t geene raar, en andere klee-

nigheden des Konings aangenaam voor
hem gehouden, en naagenoomen werd,
zal mede met ’t Brood, Koper en Y-
ser geschieden, en dat voor desen ge-
meenlyk het Koper tot Tayil 8 en Y¬
ser tot Tayil 4 syn Zilver, of Ton-

kinseE 2
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kinse munt; doch terwyl gesegde mi-
neraalen dierder in Japan als wel in
voortyden moeten werden ingekogt
zal ook noodig zyn met dier voordra

gen tot hooger markt te geraaken.23

Boven alle deze waarneeming des
Konings, zal ook door zynen gemel
23 den Mandaryn het meerendeel uwer
aangegevene contanten voor den Ko-
ning mogen genieten, aangehouden,
en schoone beloften, van goede en we

27geconditioneerde Zyde tydelyk te le-

veren, gedaan werden, dat Sr. Hart-
sink zal zoeken met vriendelykheit te
excuseeren, als dat niet alleen Zyde,
maar verscheide andere goederen noo
dig hebt, en koopen moet, ook me-

22 de dat de comptanten diversche lieden
zyn toekomende, als andere beleefde
redenen, tot ontslaging dienende.

Aldus 't Contract met den gezegden
23Mandaryn aangegaan zynde, (dat wi
33 gissing maken na den Joop by de Ja
17 panders daar jaarlyx in gehouden, op
3 122 15000 tayil ten hoogsten loopt
zal by den oudsten Konings Zoon me
de een somme geld, en dat vry groot
gelyk by den Mandoryn, daar mede
zult hebben gecontracteerd, versocht
en instantelyk aangehouden werden,
welke beide niet wel , behoudens
vriendschap en courtoisye zullen kon-
nenafslaan; dog op voorverhaalde rede.
nen , in’t reguard van den Koning

gedaan, en by zyn Majestcit zoodani22

gen grooten somme gelds is aangeno-23
men, zoeken te exculeeren, des meer
dienen ieder een duisend tayil, ook
niet meerder, zo wy verstaan, op le
verantie van Zyde, ter hand stellen.

Ten dienst en voordeel van de Com-
23pagnie, mitsgaders Ul. verseckering
en captering van gunst werd ons alhier
aangeraaden ter eerster aankomen, en
des naasten Konings Capado’s of Man

daryns, met een presentje te gaanver
soeken, dat onder zyne bescherming
en sauveguarde mogen staan, en zyn
faveur over Ul. bewyzen wil, alhoe
wel een van de voornaamste Capado
of Meesters van de Cavallerye geor-
donneerd werd over de Vreemdelingen
en haare goederen, voor brand, die-
ven, als ander ongeval, mitsgaders
van wooning om te logieren, goede
zorg te draagen, ten waare ’t zelve
niet zoo brand-vry, als wel tot versee-
kering van de Compagnies middelen
en goederen werd vereischt, daar or
zal dienen gelet te werden; in wel-
ken gevalle een ander en zoodanig
als begeerd , versoeken moogt, dat

YVINGE

wel het secuurste en minst den 1637
brand onderworpen , in de Cam-
po, ontrent een halve kartouw-schoot
van de Rivier in de stad gelegen zou
wesen. Nevens dese werd mede ge-
oordeeld een en van de bequaamste
wooningen, van zekere Vrouw, Ba-
soma genaamd, die veel by de groo-
ten, ook by den Koning zelf, gesien
is, en vry wat vermag, waar door by
wylen beter acces tot de grooten, als
mede Comps. voordeel zou te winnen

22zyn; doch willen Ul. noch aan deeen

of de andere binden, maar op Ul. be¬
23 vinding, wat best dient gedaan, en
waar voor brand, als verhaald is, ver-

zekerd zult zyn.27

Gesecureerd en uwe mede gebrachte
27 goederen gebergt zynde, zal St. Hart
sink met den eersten audientie voorden

Koning te mogen bekomen, en dese
onse nevensgaande missive alhier in een

taal, by Tonkinders, Quinammers,
Japanders en Chincesen leesbaar, met
de bygevoegde schenkagie over te le-

veren, mitsgaders persoonelyk met17

hem te mogen sprecken, verzoeken,
27en zyn Majesteit te verstaan geven

hoe een Natie en Ingeseten van den22

Prince van Holland zyt, trafiqueeren-17

en den handel in verscheide Konink-

ryken in dese Orientaalsche landen dry
vende, en dienvolgende hebbende ver-
staan, zyn Majesteit een ieder van de

vreemde Natien intrance en toegang
in zyn Ryk, mitsgaders Negotie is
verleenende, en onder zyn bescher-
ming nemende, dat dienvolgende uit

’t Ryk van Japan, van den geenen die
aldaar de Negotie, wegens de Ne-
derlandsche Natie is exerceerende, en
de tyd van ontrent de 30 jaaren in ’t
voornoemde Ryk, in de heerlykheit

van Firando geresideerd, en de Com-
mercie jaarlyx met onse Schepen, zoo
uit Holland, Jakatra, Siam, Tayou-
an, als andere quartieren gedreven
hebben, daar by ootmoedelyk versoe-
kende zyn Majesteit nevens de andere
vreemdelingen, den handel gelieve te
verleenen, en toe te staan, mitsgaders
onder zyn sauvegarde protectie te ne-

men, en zyne goedertierenheit en fa-27

veur over ons schynen laten, als andere27
redenen tot voordeel van de generale
Compagnie en uwer bezendinge die-23

23

Gelyk aldaar door vrienden zou mo-
23 gen aangeraaden werden, waar toe,
als zynde het principaalste en appa¬
renste instrument tot dese onse voor-

32 verhaalde redenen van faveur en be¬

scher-
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1637. scherming zou noodig weesen, en ons
alhier aangeraaden werd, dat voorn.
Karel Hartsink den Koning tot zyn Va¬
der en voorstander, zoo het dan zou

konnen geschieden, ’t welk, in loco
wesende, gevoeglyker zult verstaan,
zou versocken, gelyk by onse nevens-
gaande missive zyn doende, zulks de
Japansche Kapiteinen van de Jonken,
tot verseekering haarer persoonen ,
volk, en goederen altyd eenige der
principaalste of naaste Mandaryns van
den Koning te doen plegen, en door
dat middel, niettegenstaande voor een
persidicuse en schelmachtige Natie
werden gereputeerd, en ook zyn, al-
tyd in haaren aangedaanen overlast en
onrecht van gemeene Tonkinders ge-
handhavend, en voorgestaan zyn. In
t doen van de audientie en mondelin-

ge aanspraal met den Koning zal die-

nen noodig versocht des Majesteits pas.
en zyn Vlag tot verseekering onses13

Vaartuigs met die verklaaring, dat al-27

le jaaren (zyn Majesteit gelievende
zulx toe te laaten) van meening en23

geresolveerd zyn aldaar te handelen ,
27

en trafiqueren komen , dit teeken of77

gezegde Vlag werdende opgehezen,3
en , waar ’t ook is, gesien, werd daar

27

voor by de Torkinders, met drie-
27

maal op de knieën te vallen, de han-
23

den boven ’t hoofd, en het aange-17

sicht tegens de aarde , ceremonie en
72

reverentie gedaan.
Het zou wel konnen gebeuren, dat

na gedaane audientie, versoeken noch

cenige geruimen tyd, eer des Konings
licentie van te mogen in-, en verkoo-

pen bequaam , en het bord publicc
aangeslagen wierd, alsoo zulx ten ty-

de der Japanders, die eerst in’t laaste
van May gewoon waren boven te ko-
men, op den 5 a 6 July te geschieden
plagt, welken volgende 8 a 10 min-
der of meerder dagen, na sich de zaak
aldaar vertoond , en gebakend staat,
stil hebbende gezeten , en principaal
noch eenige van de winter-Zyde en
stoffen onder de man te koopen zyn-
de, en by onse Vyanden de Portugee-
sen werdende den handel geexcerceerd

en de goederen ingekogt, zal by alle
mogelyke middelen, die Ul. daar niet
zullen ontbreeken, en wy hier niet

raamen konnen, ’t zy door hulp des
naasten Raads van den Koning, of
Vrouwe, hiervoren aangehaald, trach-

ten mede van den handel te mogen
gaudeeren, en onse Vyanden, als an-
dere, daar in te verkloeken; onder-
tusschen altyd naauw reguard en ken-

NKIN. 13

nis nemende, wat in de Negotie om-
gaat, en tot wat prys de ruwe Zyde
27 by de Portugeesen ingekogt, en ver-

ders by hen gebesoignerd werd.27

Het bord of teeken van vrye Nego-
tie aangeslagen, en daar toe consent
verkregen wesende , zal alle uiterste
devoir en naarstigheit aangewend moe-

ten werden, zoo veel rouwe Zyde en27

22 Stuk-goederen van goede afgesoden
Zyde en wel geweven, mitsgaders zo-23

danige lengte en breedte, als de ne-
vensgaande houten en andere maaten
Ul. ter hand gesteld, in te koopen.
op dat de generaale Compagnie daar
van de rechte en gewenschte profyten

genieten mag; doch de mindere leng-27

te daarom niet dienen verworpen ,
maar gelyk de Japansche Negorianten,
200 aldaar als in Quinam te doen ple-
gen, pro rato te betaalen, zulx meest
by het gewicht of zwaarte mede ge-
schied, waar na dan, als volgt, inge-
kogt werden, te weten :

Hockings, wegende Tayil 10 en
iI tot 5 en 6 Maas.22

Chio , wegende Tayil 8, 9 en 10,
tot S, 9, en 10Maas.27

Tsoumongy, wegende Tayil 30 min

of meer, tot 15 en 16 Maas.
Bhaa, wegende 38 a 40 Tayil, tot
16, 17 en 20 Maas.22

Pelings, wegende Tayil 11en 12,
tot 15, 16 en 17 Maas.27

Wy hopen en vertrouwen, terwyl
geen Natien met groote capitaalen ver-23
schynen, de rouwe Zyde op een laage23

prys , dat God geve, ten dienste van22

onse Heeren en Meesters vinden zult,
dat 30 of ten minsten 25 Fachary of27

gewichte van de fynste Zyde tegens17

een gewichte gelds en de stoffen na
advenant, die gemeenelyk in koop van
de rouwe Zyde volgen, en naar ver-
kocht werden.

Om, zoo veel mogelyk is, de Portu-
geesen in desen Zyde-handel te stutten,2

zal ’t noodig zyn, dat alle middelen23

daar toe aangewend wierden, ’t zy dan27

de Zyde met wat hooger te betaalen27
en dat op plaatsen, daar men weet dat21

de Portugeesen de haare gewoon zyn
27

te koopen, of gecontracteerd heben:77

want de Tonkinders geen werk maa-
20

ken, al hebben zy de Zyde tot zeke-
27

re prys verkogt, en, eer die leveren,25
3 die meerdereen ander komende27

bied, de zelve te laaten volgen, en de
meeste penningen te neemen, gelyk
eenige Nederlanders voor dezen ge-
schied is.

Ook zyn in de stad Tonkin 4 a 523
B per-

2

1637.
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1637  persoonen van redelyke middelen, met
naamen Kin Angisiou, Angory, Angock

27
en Omnaby, wien de rouwe Zyde als

stoffen te landwaards by kleene party-
32
kens werden opgekogt, en in meer-

der quantiteit aan de Japansche Koop-37
leden weder verkogt, zoo dese lieden

27
nu met de l’ortugeesen, vermits ’t ach-

23
terblyven dier Natie mochten in han-77

deling en contract getreden wesen, za27

’t zelve op ’t gevoegelykst dienen ge-27
weerd, al waar 't de merkt, gelyk hier37

vooren aangeroerd is , wat doen ry-27

sen, en de Portugeesen door dien, als
andere middelen (zoo veel nochtans

zonder prejuditie van de Compagnie
als mogelyk, en ’t weinige daar of53

profiteeren zullen, mitsgaders de ri27

fico ter Zee, die van onse Scheepen
3 loopen, dien handel metter tyd ge-
noodzaakt zyn zullen te staaken, ge-
lyk ons hier na apparentie te geschie-

den, geaffirmeerd werd27
Zoo Ul. quam te merken, of wel
vastelyk te verstaan, dat de Portugee72
sen zelf, of door haare Paapen, die

27
aldaar eenige grooten en hunne kinde-23
ren tot Roomsche Christenen hebben27
gemaakt, ons zochten voor de Maje37

steit te denigreren, odieus en van ons
23

afkeerig te maaken, zal zulx monde27
ling met verscheide goede redenen23
die niet manqueeren, en ter dier ma

2
terie dienen zouden, by gelegenheit

277
aan de Majesteit zelfs en andere groo77
ten, of wel door onse verkreegene

27
Vrienden aldaar, zoo veel mogelyk77
is, wederlegt dienen, maar in tegen¬77

deel zoo zulx mocht geraaden vinden,23
en wesen, zoo veel doenlyk is, van
onse zyde gevorderd

Het zou ook wel konnen gebeuren,
dat de Portugeesen, nevens Ul. wesen

21
de klaar en vaardig om te vertrekken

77

en ’t Jacht de Waterloose Werve, als23
hier vooren aangeroerd , om op de

22
zelve te kruissen, haddet afgevaardigt27
of wel voor de stad Tonkin behouden,

27
dat door toedoen van gemelde Paapen.27

of de grooten, Roomsche Christener
zynde, Ul. van den Koning werde ge-

77
ordonneerd, noch eenigen tyd te bly

ven, in welken gevalle zal St. Hart sind27
trachten by alle bedenkelyke midde-33
len ’t zelve voor te komen; des neen27
en de Compagnie in ’t vorderen harer

33
Voyagie merkelyke prejuditie zou

23
toegebracht werden, volgens ons en

des Raads daar over getrokkene reso-27
lutie, op 19 stanti voor dien tyd, ’t

77

zy mondeling of schriftelyk mogen27

belooven haar niet te zullen beschadi

7

YVINGE

gen, waar van ’t Jacht zal dienen ge- 1637.20

adverteerd te werden27
Verscheide Europische Waaren, als

mede Nagelen, Rompen, en anders
werden tot een preuve mede geson

den, om in Tonkin bekend te maa¬27
ken, en te ondervinden, wat in het17

toekomende met de vertiering desselfs
ten dienste van de Heeren Majores zal27

waar opkonnen werden gevorderd ,7
UI. dan ernstelyk hebben te letten, en2

daar van pertinente noutie te nemen.9

om in ’t aanstaande ons daar na te mo-
gen reguleeren.
5De mede gebrachte comptanten
zult in fyn Tonkins Zilver moeten27

doen smelten en rafineeren, en dat op37

zoodaanigen alloy, als in de negotie
en opkoop van Zyde, als andere goe-
deren, zou mogen valeeren, ’t well.
ordinair tegen tayil 8; fyn Zilver,
100 tayil schuytgeld getrocqueerd

werd, of eenige maasen min of meer
na beloop van tyden, wesende den or-
dinarissen en rechten wissel

3 Het zou wel konnen gebeuren, de
negotie gedreven, en alles tot 't ver-

trek gevaardigd wesende, dat, eerdes
Konings Zyde werd geleverd, en ont-

fangen, noch eenigen tyd zoude ver-
slyten, en aldaar tardeeren moeten,

3 om ’t welk te walckeren, voor desen

gebruikelyk is geweest, dat door de
Vrouwen (die Ul voor de Majesteit als

Tolk zullen dienen, als daar is de prin-
cipaalste, met nameOursra voorde-
sen gewesene bysit van den Koning,

geboren van Corea) alsoo de aanspraak-1.

door mannen niet werd gedaan, aan
eenige aangenaamste wyven des Ko-
nings de valeur van ontrent 20, 25,
30 tayil in staaf-Zilver vereeren doet,
of die geene, die de Zyde te leveren

gewoon zyn, gelyk mede in die ge-3.

legentheit met zyn Zoon, en naaster7

Raad, of grootste Capado, aan wien27

geld zou mogen ter hand gesteld heb-7.

ben , dienen te geschieden; doch tot27
een besluit blyve St. Hartsink in dese22

als andere gelegenheit, daar by klce-
nigheden wat zal dienen gegeven, en
niet kan geexcuseerd werden gere-
commandeerd, ten profytelykste van

de Compagnie en achtbaarheit der Ne-
derlandsche Natie te handelen.

De Koning van Tonkin Ul Om

een Constapel, en Boschschieters, als
verdere Ammunitie van Oorlog quam
te vergen, (gelyk voor desen de Por-

tugeesen en Japanders geschiet is) tot
den Oorlog tegen die van Coetsiien
tsjina , ’t zelve met alle beleefdheit

zult
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2 zult trachten te excuseeren, dat zelf

uw volk en verdere defensie van het
Schip en goed voor uw Vyanden noo-

dig zyn , en dienvolgende tot zul;
17 geen ordre hebbende over u te nemen
1 onvermogend zyt; doch aanneemende
17uwe principaalen te kennen te geven
7en daar van ordre te verwachten; on
20 dertusschen scherpelyk verneemen wat

11 gunst, profyten, en beneficie de Com
17 pagnie in ’t aanstaande, met de Ton-
11 kinders tegen de Quinammers te assi
27 steeren, zou mogen genieten, op dat den
7 Ed. Heer Generaal hier afprompte ad-

vys mag werden gegeven, waar toe
17by wylen zou dienen konnen, het
72 ongelyk dat met weerhouden van on-
7 geld geschied, en andere goederen uit
21 het verongelukr Schip Grootenbroek.
27 en ’t Jacht de Kemphaan, van der

Quinamsen Koning ons werd aange-
22 daan, van gelyken dier Natie perfidie
27

en trouwloosheit en ten Oorlog niei
7. kloekmoedig, zulke, als andere, re-
21 denen, die altyd by de Tonkinders te
21 hooren aangenaam zyn, echter dit als
’t geene tot onser Vyanden nadeel zou
7 mogen in ’t werk gesteld werden, zo-

27 danig te menageeren, dat de Compa-
27 gnie daar by geen verhindering toe-

gebracht werde
Voor en al eer tot Ul. vertrek na

beneden alles zal wesen geprepareerd.
en daar toe met beleefde versoeken by
de Majesteit zult licontie hebben be¬
komen, zal een expressebode, die uit

't Hof werd gerecommandeerd, over
land na beneden aan de Overhoofden
27 van Grol werden gesonden , en van
23uwe komst advertentie doen, met or-

270 dre ’t Schip, zoo het in de Rivier van
721 Giang zal wesen geankerd, onder

3 Eilandie Frachachy gereed en slagvaar-

dig houden leggen, en zal mede noo
dig zyn, St. Hartsink andermaal by
den Gouverneur in Giang sich tran-
sporteere, om de schenkagie, zoovee

doenlyk is, te excuseeren; maar zoc
iets noch van de Zyde en Caneel van

voorn Heer te ontfangen stond, door
den Tolk en een der assistenten invor

deren laten.
De Japander Strik, of wel een an-
der uit Quinam , Ul. werdende toe-
gevoegd, zult den zelven met ’t sacht
de Watcrloose Werve na Tayouan
of de Piscadors senden, gelyk mede de
82 10 Soldaaten, die Ul van de Heer
Gouverneur in Tayouan staan te ver-
soeken, en zyn Ed. daar ook over
schryvende zyn, doch met manque-
ment van kleen Vaartuig zult met Grol

I.

7

15NKIN.

voorn. plaats, en ten vorigen fine:
17 moeten aandoen, van gelyken niet vol
20 laden zynde, uw verdere last te pro-
17

cureeren, daar ter contrarie volladen

zynde, gelyk hopen, de reiseuit Ton-
7 kin na Japan, om verscheide redenen,
21 direct zult performeeren, en van uw
27 wedervaaren door gemelde Waterloo-
17 se Werve aan de Ed. HeerJohan van
27 der Burg pertinent advys geven, ter

waarc op uw aanwesen van Tayouan
22

van zyn Ed. anders geordonneerd mogi
1 werden.

20 Geduurende dese Voyagie werd de
Koopman Karel Hartsink gesteld tot

Hoofd en eerste Raads-persoon des
17 breeden en Scheeps-Raad, en zal de
17 selve by gelyke stemmen, volgens de

ordre van de Heeren Majores een dub-
27 ble hebben, daar aan zal volgen Pietes
7 Theunissen, Schipper op ’t Jacht de

Waterloose Werve, de Onderkoop
man Pieter Nachtglas, mitsgaders de

Opperstuurman van gemeld Grol, en
al zulke persoonen meer, als na gele-

17 genheit des tyds en bevinding van zaa-
23 ken zouden mogen noodig zyn

11 Houd alle goede ordre, en uw volk
17 in goede discipline, laat in geenen dee-
7. len toe, dat iemand by nacht op de
33 straat in de Hoofdstad van Tonkin,
17 of in de Rivier van Giang, sich aan
3 land begeeve, alsoo by die trouwloose
23 en moordadige Natie van iemand te
17 vermoorden en om te brengen, op ho-
17 pe van buit, al was ’t maar om de
7 kleederen te genieten, menigmaalen

10 andere vremdelingen geschied is

Observeerd , en administreerd be-
I¬hoorlyke Justitie over de misdoenders
13

en overtreders, u verder na den gene
17 raalen Artykel-brief der Heeren onse
23 Meesters, die de Scheepen gemeene-
lyk zyn mede voerende, reguleeren-

de

17 Daar en boven zyn en blyven Ul.
ten hoogsten de goede mesnagien, soc

11 in gastos, als zulke schenkagien, mits¬
27

gaders ’t geene ten dienst van de gene-
nerale Compagnie geduurende dese

11 besending is vereischende , gerecom-
mandeerd, en bevolen

't Schip Grol is voorsien met pro-
visie voor 60 koppen van Rys, en A¬
23 zyn voor 8 maanden, en van Vleesch,
2 Spek, en Arak voor gmaanden. Laat
15 de oude kost, of Nederlandsche pro-
2 visie ten besten menageeren, en tot
7 de Voyagie dienen, schaffende aan ’t
11 Volk, gelyk wy verstaan in Tonkin
13 zeer goede koop te bekomen is, ver-
11 sche spyse, tweemaal ter week, en

20dat

7

7

21

7
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hecft gedaan, altyd goede correspon-dat redelyk tot conservatie en behou¬1
dentie houden, in voorvallende zaa-

50 denis harer gesondheit.
ken zyn advys hooren, en alles ten

2Tot meerder verseckering deser u-
55 dienst onser Heeren en Meestersiverrig-wer Comitatie en besending, zoo om
5 ten zal; ondertusschen lettende ,7de Tonkinse kust aan te doen, als tot
5wel in acht nemende, geen meer als

2 behulp, en ten besten dienst van de
de gezegde 2500 Taylen by voorn.2Compagnie in ’t procurecren en vor-

2 Romeyn, en dat al mede niet in de be-
27deren haarer Negotie in ’t voorn. Ryk,

77 ste en couranste waaren werden be-
17en te meer ’t zelve niemand van de u-

15 stced, en aangelegt, gelyk mede alle27wen voor desen heeft gefrequenteerd,
5 particuliere handeling, zoo veel mo-

7 en bevaaren, is by Raade op den 10
55 gelyk , volgens de Artykel-brief te

17 December passado verstaan en goed-
weren; tot alle welke uwes verrichtsvry2gevonden St. Vincent Romeyn , 27 in desen als verders onser algemeenen

27 Koopman in Nangasacki, op zyn ge-
Vyands afbreuk den Almogenden God

2 dienstig aanbieden, (mits de somma zynen mildryken zegen, en behouden
2 van Tayil 2500 eens, en niet meer

reize in ’t gaan en komen gelieve te
17voor zyn particulier zal mogen aan

verleenen.7 leggen, en met ’s Compagnies Schip
weer na Japan voeren, en dat onder

In 't Comptoir Firando2zoodanige reserve en limitatie, als
desen 29 Januario Ae.57 zynde in dienst van gemelde Compa-

2 1637.gnie verbonden, mede derwaarts te
22 laaten vertrekken. Welken volgens
77St. Hartsink met gemelden St. Vincemt

NICOLAAS KOEKEBAKKER.Romeyn, die twec Voyages derwaarts

TWEEDE HOOFDSTUK.

HArtsink als ’s Konings Zoon, met toclaating van onzen handel, aangenoomen. Ae-
te van Adoptie van de Heer Hartsink tot een Zoon des Konings van Tonkin. Brief

des Konings, aan de Heer Generaal van Diemen. Instructie in December Ao. 1637
de Heer Hartsink na Tonkin mede gegeven.

Zoon verklaard, en aangenoo-Adat nu de Heer Hartsink in Ton-
men werd.kin in’t jaar 1637 verscheenen

was , wierd iy van den Ko-
Taingin Syto Kolksussesy Boinceijjoo ,ning niet alleen zeer vriendelyk ontfan-

spreckt aldus:gen, en onse Natie toegelaten daar te
handelen; maar hy wierd van den Ko¬

En goeden hebt gy Hollandsche Kapiteinning voor een aangenoomen Zoon ver
Karel cen Schip bereid, en met veelerklaard, en daar benevens met een Man-

lei kostelyke rariteiten uit Holland aan mydaryns kleed, een Konings Vlag, met
reverentie gedaan, ’t welk my behaagd heefteenige Eertitels, een Pascedel, en een
en daarom een iegelyk in myn land belast baa¬schriftelyke Acte van dit zyn Zoonschap
re huisen te openen, en der Holianderen inbeschonken.
alle waaren, die ’er te bekomen zyn, han¬De Acte van deszelfs aanneming tot
delen laaten.een Zoon des Konings, ziet men hier by

Zoo gy de volbarding van dit beginsel ze-No. 3., mitsgaders een Brief aan den
kerlyk, en oprechtelyk, tot respect van mynHeer Gouverneur Generaal van Diemen
land meend, en voortaan alhier te handelendaar over geschreeven, en No. 4. ge-
genegen zyt, zoo zal u van niemand eenigmerkt.
leed , noch nadeel geschieden : want ik zelf
daar na verlang. Zoo wil ik dan ook myn
liefde over u uitbreiden , en houden als ofNo. 3. mynen Zoone, of als een myner Raadsheeren

en Regenten waart.Acte van Adoptie, waar by de
Tot een getuigenis, dat dese myne meeningKoopman Karel Hartfink van

waarachtig is, neme ik u aan tot myn opge¬den Koning van Tonkin tot zynen
voed

1637.
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veed kind en verheerlyke u met den Edelen houden, 't welk strekken zal tot wel-
Titel KENTSIOUCO Karel; om welkers vaart van beide de landen; waar door
heerlyken naams wille myne cergierigheit yve- de zelve duisenden jaaren wel gegou-
ren zal u altyd te beminnen, ’t welk in '1 verneerd zullen werden.
minste niet zal failjeeren. Daarom dit bo- Zyn myne onderdaanen zoo sterk,
vengesz. aldus gesteld is. en furieuse Soldaaten, en ’t getal der2

Ammunitie van Oorlog, zonder iets77
3de Jaar, ade Maan Onderstond te ontbreeken, in zoon groote abun-
16de dag. dantie in myn land, zoo is het dan im-

mers wonder, en niet wel geloofelyk,
dat ik uw Land-volk tot myn hulpHet Zegel des Konings.
verzoeken wil; dog de redenen, en

No. 4. oorsaak van dien, mitsgaders alle de
gelegenheid van myn geheel Land, zal37

1637. ik in ’t breede verhaalen. Ik hebbe:Transtaat Missive van den Ko¬
ning van Tonkin, aan de

300000uitgelesene Soldaaten.Heer Generaal Antoni van

Diemen. 2000 groote Olifanten.73

10000 Paarden tot den Oorlog ge-27

oeffend.Briet des , IK Koning van Aynam, Syto, Koc-
Konings ,, 1000 Oorlogs-Galeyen.kussesy, Boinceijwo, schryve met 27
aan den

foooo zwaare Roers, die men op27alle hoogwaardigheit aan den Holland-
HeerGe-

raden, zoo wel te landschen Koning Sessche Quan Kichipneraa

van Die- als op Galeyen gebruidesen Brief, om de gelegenheit van
men. ken kanmyn land te vertoonen, dat hier de

30oo0 Roers, met roode verlaktegoede ordonnantien scherpelyk wer- 2777

den onderhouden, wy voorsigtig, en laaden , en lange kol77

ven, die 30 kogels tef-kloek in Oorlog, en naauw op onse 37

hoede zyn, waar door alle myne on- fens schieten.27
derdaanen, zoo de Heeren, en Ede- 20000 Roers, met zwarte verlak-

2

len, als gemeene lieden , Landbou te laaden, en korte kol
wers en Slaaven, wel gebooren zyn, ven, die 70 kogels tef-27
om welke oorsaak het Koninklyk Lio fens schieten.27

van den beginne tot heden op t rech- X 1000 Metaale stukken Geschut2727

te geslacht, zonder van iemand ver-27

Met alle welke voorsz middelen ikhinderd te werden, gesuccedeerd is;
myn land met goede ordonnantien overals mede, dat de Koningen van onze
lang en dwars na myn behaagen gou¬landen myn land in waarde houden, en

verneere.
23genegen zyn, om met my in vriend-27

Myn Land Tonkin legt in ’t mid-schap te komen, en teblyven, behal
27

ven de Hollanders, waar van nog noir den, en daar komen de Koningen en
27

eenig Vaartuig hier verscheenen is. Heeren van ’t Oosten, van ’t Wes-
ten, en van ’t Noorden, aan my re-Ik hebbe voor desen van de Hollan-

verentie doen, behalven in 't Zuiden,ders wel gehoord, en gewenscht me- 27

daar is een Land-volk, diens leven ende met haar in kennis, en gemeen-
ommegang dood is, en alle goede enschap, te geraaken, ’t welk juist, tot

gepresene dingen recht verkeerd doenmyn groote blydschap, met de komst 27

van een Schip uit dat waardig Land Haar gemoed is vol arglistigheit, des zy
de beesten der aarde gelyk zyn. Zydesen jaare voor de eerste reisse geschied

72
is; waar door gesien, en bevonder verlaaten, en troosten haar op onge27

bruikelyke wegen, en gehoorsaamenhebbe, dat de luiden van uwland wys, 37

my nieten kloekmoedig tot den Oorlog zyn. 37
Ook hebbe vernoomen, dat zy kon- Zoo ik die met Galeyen over Zee

stig schieten konnen, waarom ik te beoorloogen wil, dan is my den weg77

derwaarts te verre, en de baaren temeer genegen ben met u in alliantie,
hoog, den wind, en regen contrarie;en gemeenschap te komen , wantal

des ik zulks door dit middel niet by-zulke lieden van my zeer bemind, ge- 77
respecteerd, en wel getracteerd wer- brengen kan, waar door dese boos-277

wigten nog hartnekkiger, en na haa¬den. Ingevalle mynen wensch vol- 23
bragt werd, en ik met u in alliantie ren verkeerden wil leven , en doen,

wat haar wel gevalt.komen mag, zullen wy als bloed¬
3727

vrienden malkanderen in liefde en eere Dit zyn dan de redenen, waarom ik
37

III. DEEL. de
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maar pluimstrykers wyse gesegt wade Hollanders tot myn hulp te versoe- 2
ren, dat ik met andere Landen verken , voorgenoomen hebbe. In ge- 72
eenigd was, en geconspireerd had de3, valle u Majesteit daar toe verstaan wil, 27
Hollanders alsoo bedriegelyk te ver-zoo zal ik myn Land voor eeuwiglyk 23
nielen, en haare ammunitie van Oor-3 aan uw Land verbinden. 33
log zoo t’mywaarts te neemen. In-Gelieft my dan ; Scheepen, en zoo 7737
gevalle dat zoo, en myne meening23uitgelesene mannen, die wel met Ge27
als voorsz. niet opregt en zuiver is.72schut weten om te gaan, tot hulpete23
zoo moet my de groote Godt straf-leeveren, en in Tonkin te laaten toe- 2737

fen. De overvloedigheit van dese my-komen. lk zal myn bloedverwanten, 3733

ne meening en kan alles met de pen-en naaste Edele Soldaaten, met se 3333
ne niet uitdrukken. Maar den GodtGaleyen , daar nevens ordonneeren, 77

is myn getuige, dat ik in desen Brief33 om dese luiden te water te beoorlogen. 2
opregtelyk aan u Majestcit geschrevenAls dan zal ik ook regt op die tyd met 2737
hebbe.22alle myne magt over Land aldaar aan-
; Ik vereere u Majesteit 2o stul-s wit-komen, om zoo gelykerhand van bei-27
te breede Hokjens.de zyden de plaats Quinam te betree- 3327

den, en te vernielen.27
Sste Dag.3de Jaar, gde Maan,Zy-lieden siende , dat de Landen

van Tonkin, en de Hollanders haar37 In het laatste van’t jaar 1637 werd degesamentlyk op’t lyf willen komen.23
Heer Hartsink weer hier na toe, met hetzullen zig, zonder eenige tegenweer23

Schip Sandvoord over Tayouan en uitte bieden, uit groote schrik van zelf-
japan, gesonden, en de Heer Koekebok-consumeeren, en verloopen. UMa.27
ker gaf hem toen weder een nieuwe In-jesteit zal sien, dat dit werk zoo kort,27
structie mede.als in eens om te sien, verrigt zyn zal77

Ingevalle u Majesteit daar toe resol-37
Instructie voor den Koopmanveeren wil, zal ik de weldaad grooter37

Karel Hartsink , en den3 achten, als alle bergen, grondelyker
Raad van 't Jacht Sand-als de Zee, en die in eeuwigheit nim
voord, vertrekkende van hieymermeer vergeeten. Alle onkosten37
over Tayouan na Tonkin, totvan Victualie, als andersins, die daar

77
vervolg des handels in gemeldtoe geguasteerd werden, wil ik libe¬
Ryk.3 raal betaalen, tot 2a 30000o Ryxd toe:

want als wat daar in werd gespendeerd.27
DEsen aanstaanden morgenstonden verloren gaat, my gansch niet en
13

o zoo Gods weer en wind het toeverveeld.
11 laat, mitsgaders de monstering vantDaar en boven zal ik u dat Land,
27 Volk, en de visite van ’t Jacht by demet alle de zielen, die daar in woo-27
7 Japansche Bongiois of Regenten genen, en daar onder sorteeren, schen-73
17

e1daan zynde, zult onder zeyl gaan,ken, mitsgaders alle inkoomen, en
27 in de naam des Heeren uw cours stelvrugten , die dat Land opbrengt,37
21 len bewesten Meaxima na de Kust vanzullen uwen wille onderdaanig zyn

China, tragtende de Eilanden van On-Uw volk zal aldaar blyven woonen
couw, of Stormbaey, gelegen op deen haar fortificeeren, en ontfangen,

7 hoogte van 25 graaden, aan boord te’t geen ’t land opbrengt: want ik het27
27 krygen, en behoorlyk verkend te raa-u gegeven heb tot dankbaarheit van u37 20

ken.Majesteits hulpe77
23 Welke Eilanden, of voorn. Kust,Dat uit myne eergieriheit doe, be¬

11
verkend zynde, zult van daar, by moy3 loove, en volbrengen, en daar (dat

17 weder, na de Kust Formosa overstee-verscekere ik) niet een hair aan ver
ken, om benoorden Gylem, of on-schillen, nog ontbreeken zal.27

17 trent de Zand-duynen te mogen ver-Dit is de grond van myne meening.
vallen, in 't oversteeken altyd gissinggelieft u Majestit daar toe te bewilli27
en calculatie makende twee vloedengen, innerlyk verlange ik, om zulx

27
voor een ebbe; dogby aldien hard we-te verstaan, en wensche haastelyk ant-

7.
der of storm quam te beloopen, werd Ul.woord daar op te hooren Dat bidde37

10 ten hoogften gerecommandeerd, sichik andermaal, ’t geene ik gesegt heb,
11 niet van de kust van China af te bege-zal niet faljeeren. Dit myn doen, en
5 ven, maar onder den hock van Sabouwvoorslag zou konnen gehouden en ge-

Engeling of eenige andere bequaame3 nomen werden, zoo als myn uitge-
Baejen, ten Anker te loopen, en al-sprookene woorden niet standvastig,

daar
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VAN TO
7
daar goed weer waar te neemen. In
11 ’t aandoen van dito kust, ofter Rnee-
27

de loopende, werd Ul. ten hoogsten
17 gerecommandeerd, wel opuw hoede,
17

slagvaardig, en op ’t geene voor Bran
7 ders noodig is, verdacht te zyn, op
21 dat van Roovers, of andere trouw-
19

loose Chineesen, geen ander ongeval
11 onverwagt toegebragt werde.

De kust van Formosa aan boord kry-77
gende, zult de zelve niet nader als op

21 12 vaddemen aangieren, als mede niet
21 verder als op 3o vademen ter Zee loo-
21 pen, altyd goede zorg dragende zoo
1 by dagen als by nagt, ’t lood nietge-
20

paard, maar gestadig gebruikt wer-
17 de, alsoo dit by duisteren deysig wee-

17 der, dat men in dezen tyd des jaars al-
daar continueel ontmoetende is, uwen

eenigen wegwyser wesen moet.
Wat ordre, ofseynen, by den Gou-

neur in Tayouan voor de Schepen van
7 Baravia, als in ’t Noorder Mousson
27 van Japan komende, ten dienst van de
7 generaale Compagnie zyn beraamd ,

31 verd de copye van dien nu mede ge-
27 geven, waar na Ul. in ’t aandoen van
37 de Rheede van Tavouan geheelyk sich
27 hebben te reguleeren. Het voorby of
32 misdryven werd Ul. ten hoogsten ge
27 recommandeerd ; by welk toeval of
23 voorby geraaken (dat Godt verhoede
2. zult niet vreesagtig, of beschroomd

27 wesen agter den hoogen hoek van Ta

vouan ten Anker te loopen, van waar
20 met goed weder in twee getyen opla-
23 veeren, en onder ’t Noorder Rif na
27 wensch ter Rheede komen konde.

7 Ter Rheede voor Tavouan wesende

aangeland, zal door St. Hartsink dese

onse nevensgaande missive, met de ver-

dere bygevoegde papieren aan de Ed.
Hecr Gouverneur Johan van der Burg,
zonder eenig verlet van tyd, werden
behandigt op dat gemelde zyn Ed.

7 niet alleen het gebesoigneerde alhier in
77 de Negotie, zulx Ul., volgens de ge-
27 houdene discoursen , volkomen ken
27 nelyk is maar ook het voorgevallene
72 in Tonkin, behoorlyke onderrichting
21 en mondelinge communicatie mag wer-
27 den gedaan, en zal UE. aan gemelde
Heer Gouverneur versoeken ,goede
77 partye goud wesende in voorraad, en
t zelve zonder vermindering van des
27 Ed. Heers Gouverneur Generaals eisch,
2 en veragtering van den Persischen, Su-
7 ratsen, en Choromandelschen handel,
21 konnen werden afgestecken, dat met

27 de valido van ontrent dese 8 a 10, al
25 was het tot 12000 taylen, om alsoo
een gedeelte van mede genomen con-

7

5

17

15
7

.

20

7

77

17
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17

27
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17
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17
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17 tanten capitaal te gevoeglyker konnen

sluiken, en des Konings, Princen, als
andere principaalste Heeren afperssing
der contanten te mogen ontgaan, maar

’t principaalste tot procure en bekoo¬
ming van grooter partye fyner en be-
ter Zyde, mitsgaders civieler pryse,
als van voorn. Koning, en andere
Heeren mogte gerieft, en geaccom-
modeerd werden.

By missive van dato 17 Augustypas-
sado, adviseert voorn. Heer Gouver-

neur van voornemen en resolutie te

wesen , de Jachten Kleen Breedam-

me, en Waterloose Werve, in de
maanden van Maart, April, en May,
tusschen ’t Eiland Aynam, en de vaste

cust van China, op onses algemeenen
Vyands Vaartuig , de Portugeesen ,
om haar Zyde retouren te mogen in
bekoomen, te laaten kruissen ; dog
contra staat te beduchten, ja vastelyk
af te meten, zyn gemelde Ed. (zynde
m Scheeps-ruim tot overvoer der Va-
derlandse Cargasoenen na Batavia, ver-

mits het spade vertrek der Scheepen

uit Japan ten hoogsten verlegen en be¬
noodigt geweest) de zelve, nevens an-
dere, ten fine als vooren, mede zal

hebben versonden.

Zulks dan zynde, zal Us. van zyn
17 Ed. verzoeken, en in consideratie ge-

23ven, gelyk wy over dese zaak mede
13 zyn adviseerende, dat een Jonk, die
7 Ul. zoudt oordeelen in ’t voornoemde

55vaarwater, zoo tot ontdekking van

dien, als afbreuk van onsen Vyand te
27 gebruiken, bequaam te zyn, nevens
13 t Jacht Sandvoort derwaards mogt
werden gelargeerd, waar aan wy niet
7 twyffelen, alsoo gemelde zyn Ed. ten

vollen en genoegsaam kennelyk is, wat
de generale Compagnie, dat eenmaal
t vaarwater daar ontrent werd ont-

71 dckt, en bequaame rendevous-plaatsen
21voor de kruissende Jachten werden on-

dervonden, ’er aangelegen zy, te meer
17 de Tonkinse Koning, volgens Ul.
1 gedaane Rapporten rondelyk decla-
17 reerd, dat in geener maniere of wyse

zoude of wil toestaan, dat by iemand

zyn Rivieren, Havenen, en Rheede
11 werden gevioleerd, en onveilig ge-

maakt.

1 By uitsetting van voorn. Jachten, of
wel eenige Jonken, ten fine hier voo-
ren verhaald, zullen ons in desen niet

onderwinden eenige ordre te geven,
alsoo met geen fondament (niet we-

17 tende wat macht gemelde Heer Gou-
12 verneur, volgens Tayouans constitu-
17 tie, daar toe zou mogen goedvinden

C2 te
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te projecteeren) konnen spreeken; maar
geheel aan zyn Ed. wys en voorsich-
tig beleid, en ’t geene daar in zal ge-
lieven te disponeeren, bevolen laaten,

7 dan alleenlyk aanroeren, en by voor-
vallende gelegentheden Ul. te recom-

2 mandeeren, dat het Paerl Eiland, ge-
12 legen 4 mylen benoorden de rechte Ri
52 vier van Tonkin, nevens andere plaat
77 sen mede behoorlyk werde ontdekt.

: Uwe zaaken dan in Tayouan ver-
richt, en depesche hebbende bekoo¬
men , behoudens nochtans de nader or-

1 dre van de Ed. Heer Gouverneur van
17 der Burg, zult met ’t Jacht Sandvoort
17 van daar t'zeil gaande , bezuiden de
11 Eilanden van de Piscadores, recht door

na de kust van China oversteeken, onm
12 een weinig boven Pedre Branco te ver
17

vallen, 't zelve in ’t gesicht te loo
pen, en alsoo des te vaster en zeker

2 der cours buiten de Eilanden van San
5 suan, PoeloTay, en Gon, recht door
17 na de Eilanden Tinhosa, digt aan ’t
17 groot Eiland Aynam gelegen, te mo
2 gen stellen, verdagt blyvende gemel

de kust te beminnen, en aan boord te
11 houden , op dat te gevoegelyker de
7. bocht inraaken, en zonder met opstop-

pen eenigen tyd te verletten, hoog ge-
2 noeg op de Tonkinse kust zoude mo-

gen vervallen , tragtende voor eerst
17 onder een des Konings Eilanden, ge
21 legen onder de Noorder breedte van
17 19 graaden, 45 minuten , by de Ja
2 panders ’t Roovers Eiland genaamt
1 daar ’t verleeden jaar ’t Jacht Grolge-
25 havend heeft, ten Anker te loopen
2 en van uw komst kennis te doen

23Van welk Eiland of Rheede, met

't Jacht niet eer na de Rivier van Ton
2 kin verzeilen zult, voor en al eer door

een der bequaamste Inlandsche, by
10 gebreeken of derven van 't Hollands
27 Vaartuig, ’t zy met den Schipper of
2Stuurman, die wel eenige van de sprui
21 ten verscheidemaalen uit en ingevaaren
27 heeft , de rechte Rivier behoorlyk
21 hebt doen ondersoeken, en afdiepen;
't welk wel zynde verricht, zult uwe
17reise met ’t Jacht na gemelde Rivier,
20 en dat tegen het Spring, zoo meteer

7 gemeen tye geen water ten overvloe-
21 de wierd bevonden, gelyk wy van ’t
17 contrarie onderricht werden , vorde-
17ren. Doch werd Ul. in ’t generaa
2 ten hoogsten, en op ’t serieuste gelast

17 en gerecommandeerd, goede toesicht
N en zorg, in ’t binnen- of over den dor-

27 pel loopen, te gebruiken, op dat de
22 Compagnie by ongelegen weder of
wind, en misreekening van ’t getyt

7

YVINGE
1 geen ongeval toegebragt werde

' Of het gevicl, dat by versoop van
tyd zoodanige diepte in de mond var
1) de Rivier, als wel vereischt werd, niet

werd bevonden, zullen Ul. 't Jacht
1) daar Grol gelegen heeft, onder het

voorn. Roovers éiland Ankeren laten.

31 en Compagnies goederen, door ’t In-
13 lands Vaartuig met de meeste versclke-

ring, als de verswegene contanten of
’t gevoeglykste, gelyk ’t voorleeden
27 aar geschied is, boven na de stad Ton-
17kin voeren, ten waare noch een Vaar-

tuig by de Heer Gouverneur in Ta

vouan Ul. was bygevoegt; 't welk by
zulkeen interval wel zou te pas komen,
en grooten dienst de Compagniedoen.
blyvende St. Hartsink ten hoogsten ge-

27 recommandeert de gesegde boven-reise

op ’t allerspoedigste by de een of de an-
dere occasie in ’t werk te stellen, en

te vorderen.

Het Jacht dan moetende buiten bly-
ven, werd Ul. geordonneert ’t zelve

tegen ’t vertrek der Portugeesen Vaar-

tuig op te doen komen, en cen stuk

weegs, of buiten ’t gesicht van Land
voor de Rivier, daar gewoonelyk met
haar Vaartuig buiten loopen, te laa-

ten kruissen, met last aan de Over-
hoofden zoo lang te continueren, tot
dat zekere advertentie uit de Hoofd-

stad van Tonkin van haarlieden weder

onder ’t Roovers Eiland te vervolgen.
zullen hebben bekomen

: Op uwe bovenkomst in de Hoofd
stad van Tonkin, zal de Koopman

Hartsink (hebbende al vorens besorgt
en ordre gesteld tot een goede en brand-

vrye wooning, ’t zy dan in de Campo
onder sauveguarde van den z Raadsheer

des Konings, daar ’t voorleeden jaar
gelogeert zyt geweest, of wel ten hui

17 se van zelter Mandaryn, zynde een
2 van des Majesteits bloedverwanten
1 woonachtig op de Rivier, die op Ui.
1. afscheid toesegging en presentatie heeft
2 gedaan van een huising , boven-woo-
21 ning, en onder een palhuis op Ul.
27 wederkomst gereed te maaken, en te

11 prepareeren, ’t welk wy voor die campo
hoewel voor brand en dieven daar

71 mede wel verzekerd zyt, en dat door
7de ongerieflykheit, vermits van de Ri-
vier is gelegen, en Compagnies goe-

deren in’t lossen en weder afscheepen,
1 niet zonder risico van gestoolen te

17 werden, loopen) zouden prefereeren
11en zoo daar goede commoditeiten wa-
17 ren gemaakt, te logeeren. By desen
19 ordonneeren; wat in desen best dien-
17 de gedaan, zal op Ul. bevinding moe-

ten
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ten by der hand genomen werden ,
trachten door cen van ’s Konings eer-
ste Raaden audientie voor de Majestcit
te mogen obtineeren, onse missive en
presenten van gelyken aan den Prins
of jongen Koning, met behoorlyke
cerbicding overleveren ; daar by in-

ftantelyk versocken, dat zyn Majesteit
met den eersten gelieve toe te staan
en ordre te geven, van met een ieder
der Ingesetenen vryelyk te mogen ne-
gotieeren en den handel te dryven.
Zoo zal Ul. mede, ’t geen by haar
Majesteiten is versocht, geeischt, en
nu derwaarts werd versonden , vol
gens de memorie, Ul. terhand gesteld,
doen overhandigen, op dat alzoo haar
Hoogheden werdende contentement

gedaan, te eerder, waar na ten diens2

van de Compagnie werd geaspireerd,
en tot uw voorneemen genaaken
moogt.

Wy en twyfelen niet, of gemelde
Majestcit zal Ul., gelyk voor desen,
voigens uwe rapporten menigmaa
heeft voorgchouden, in ’t geven en
verleenen van audientie, andermaal

mondeling afvragen, wat wy aan de
Ed. Heer Gouverneur Generaal con

cerneerende, den Oorlog tegen die van
Quinam hebben geadviseerd, en wat
ons gevoelen daar af zy, of de ver-
sochte assistentie wel zou mogen vol
gen of niet, &amp;c. Dese zaak zal niet

vorder als voor desensdoor Ul. is ge
schied, dienen ontleedt; maar tot ons

antwoord op zyn Majesteits missive
gerefereerd, ten waare by gelegenthe-
den secretelyk aan zyn Hoogheit de-
clareeren, dat wy niet twyffelen of
zyn Majestcit zal behoorlyk antwoor-
van de Ed. Heer Geneaaal, nopende
zyn versoek, ontfangen; doch dien
met zoodanige circumspectie en voor

sichtigheit gehandeld, en dese zaak
niet ruchtbaar gemaakt, dat Compa
gnies residentien en middelen in’t Ryk
van Quinam, door secrete correspon-
dentien , die de Grooten van beide die
Hoven zyn houdende, geen ongeval,
of cenig gevaar roegebracht werde.

Niet tegenstaande zyn Majestcit op
Ul voordragen, van de Portugeesen,on
se Vyanden, op zyne Rivieren, Rhee-
den en Havenen , vyandelyk aan te
tasten te veroveren, en voor goe
den buit aan te slaan, heeft doen ant-

woorden, dat in geenerhande manie
ren zulx gedoogen en toestaan wilde,
wat in Zee geschiede, alsoo vyander
waren, had hy sich niet aan te trek-

ken, &amp;c. zoo zullen UI. by gelegen-

21NKIN.
heden, ’t zy den eersten Ryx- raad,

of wel eenige andere Mignons, en fa¬
miliaaren des Konings, doen sondee-
ren en finaal antwoord (of de violatie
niet met een silvere pleister, of een ge-
declte des buits te cureeren zou we-
sen, en met oogluiking door de vin-
geren gesien werden) zoeken te beko-
men, al waar 't, dat het een kleene

en cerlyke recognitie zou kosten, op
dat eenmaal zekerlyk mogen te weten
komen, waar na Ul., en ’s Compa

gnies gaande en komende Vaartuigen77

lich, desen raakende, zouden hebben
te reguleeren. Zoo dan zyn Majesteit
tot vorenverhaalde nier kan verstaan,
noch dit in geenen deele wilde ge-
doogen, zal echter hoognoodig zyn,
(gelyk in onse voorjaarige Instructie
onder anderen hebben aangeroerd alle
middelen tot krenking van haare ne

gotie by Ul. werden gepractiseerd en17

3 aangewend, op dat allenskens daar uit

mag geworsteld, en voor de Compa-27
gnie dien handel universeel behouder7

werden.22
Zoo zullen Ul. mede by de Maje-

steit met eerbiedigheit versoeken, dat
volgens zyne toesegging de drie Ne-27
derlanders van ’t Jonk, en Loncjouw77

by den Mandaryn in de Rivier van272

Possin aangehouden, van gelyken de
gelichte twee Ysere Chineesche Go-77

telingen, 4 steenstukken, de musquets73

en de verdere ammunitie van Oorlog227
Ol. weder werden geintrageerd, en27
ter hand gesteld, daar by allegeeren27
de, wat contentement by restitutie,27
daar ter contrarie onaangenaamheit by27
weigering van den Ed. Heer Gouver-

73
neur Generaal geschieden zal, gelyk wy17

gemelde Koning zyn aanschryvende.32

; By gelegentheden zal mede de Ma¬
jestcit zelf, of ten minsten den eersten

37

en principaalsten Raad des Ryks, die-37

nen aangedient en klachtig gevallen,77

tot voorkoming van overlast en outra-37

trage, hoe op ’t uiterste uwes ver-
27

treks uit Tonkin in ’t afscheepen on-
33
ser goederen zekere Soldaaten, on-
trent de 30 in getal, twee onser Of-
ficieren van ’t Schip, in 't opkomen
na de Campo, met stokken en bam-

boesen ter aarde hebben geslagen, en277

zoodanig getroffen , dat den eenen;
zynde de principaalste van de quetfure27

in’t hoofd, weinig dagen daar na de-
ser wereld overleden is. Vorders als
dan zyn Majesteits faveur, tegen alle
ongelyk en geweld der boose men-
schen over UI, en de verdere Nederlan-
ders versoekende.

WVyC 3
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Wy willen hoopen, of volgens des27

Konings, als mede des Princen min
nelyke brieven, zoo aan den Ed. Heer
Gouverneur Generaal, als aan ons ge-
addresseerd, als mede dat, of voor ’s
Konings Zoon, en opgevoed kind zyrn
aangenomen, mitsgaders met Eertite-
len, en andere donatien van meerder
liberteiten begiftigt, zullen Ul. in 't

afperssen van de contanten voor de27

Grooten, als mede in ’t stuk van de277

geNegotie, niet zoodaanig werden

vexeerd, en slepende gehouden; ge

lyk wy niet twyffelen, met ’t Jacht
voor de Hoofdstad van Tonkin ko-

mende, of zult de voorgestelde en ver-
hoopte voordeelen (waarom ’t zelve27

in de plaats van een grooter Schip,tot23

dese besending te largeeren is verstaan,
Ul. ten vollen kennelyk zynde) ten
meesten dienst van de generale Com-

pagnie, en na Ul. eigen desier, erlan77

gen, en volkomen genieten; dat de21

goede Godt geve Het contrarie3

uitvallende, zoo blyft Ul. ten hoog-
sten gerecommandeert, de besnyding27

in het ter hand stellen van de contan

ten aan de Grooten, als mogelyk is23

en met dien verstande, dat het geen2

verachtering en dilay in de Negotie,
of wel eenige disgunst, en afkeer van

de onsen komt te baaren, gelyk Ut. 't
voorleeden jaar tot nadeel van de Com-
pagnie genoegzaam een preuve beko¬
men hebt. Derhalven ’t selve tot Ul.

goed beleid, en ’t geene in desen ten
dienste van onse Heeren Mrs. is ver-

cischende, en tot capteering van der
voornoemder Heeren gunst bevo¬
len laaten; zulx echter voorvallende,

of ten laste gelegt werdende, zal door
den Koopman Hartsink ten Hove, ’t
zy dan aan de Majesteit zelf, of wel
aan andere Heeren, den inhoud van

voornoemde missive, en de verdere

gepasseerde Acten, waar van de trans-
laten in copyen Ul. behandigt zyn

zulx dan ter materie zou mogen die-
5

nen, metminnelykheit en diseretie ver-
27

haalen, en haar Hoogheden de zelve237
gelieven indachtig te wesen , aanma¬

23
nen.

Hebbende dan licentie van vrye Ne-
gotie bekomen, en het teeken van277

dien voor de Gemeente aangeslagen72

wesende, zullen Us. trachten het me-

degebracht contant Capitaal in goede
ruwe Zyde, tot zoo een civielen prys
als dienlyk wesen zal, en de navol¬
gende stuk-goederen van goede Zyde,
en zoodaanige lengte , breedte, en
gewicht, als Ul. voor desen aangewe-

YVINGE
sen en ter hand gestelt is, mitegaders 1637.
nu mondeling van de Kooplieden in 't
verkoopen van de Tonkinse stuk goe-
deren volkomelyk hebt verstaan enin-
formeeren laaten, versetten, en zou
de navolgende quantiteit stoffenalhier
in Japan met goede advance, naadve-
nant ieders deugt, konnen gebenefi-

ceerd, en aan de man geholpen wer-
den, gelyk dit jaar meerder prosyten,

21

als de rouwe Zydc hebben gerendeert.
10000 Hockins, of zoo vecl als er

te bekomen zouden we-

sen.

1000 stux Bhaa27

2000 stux Sumongy.23
1000 stux Chio, doch witte dito’s,27

2000 stux breede goede Foras

1000 stux Pelings , doch dienen
een duim breeder te we-
sen, als die van dit jaar.

Om de voorsz stoffen in quantiteit,
2. ter plaatse, daar deselve meest vallen.
22 en van beter Zyde, als in andere quar-
27 tieren geweven werden, mitsgaders
27 goede partye Cancel van ontrent 30
13 Picols tot civilen pryse te bekomen.
23 zal Ul. een van de bequaamste Onder-

2 kooplieden met een assistent, en den

Tolk met een behoorlyke Koninge
sauvegarde, oftsjap, die wy niet twyf-
felen of tot de meeste verseekering van
Compagnies volk en haar Capitaal Ul.
13 wel zal gewerden, na de stad Senc-
27 phay voorcerst tot een preuve met3
4 kisten gelds, gelyk by de Japan-
17 sche Negotianten voor desen ten voorsz.

31 fine gebruikelyk is geweest, commit-

teeren, mitsgaders by apparenten en
3 voordeeligen handel, tot procure van

3 de vereischte stosfen en Cancel, of
17 wel mede goede sorteering van Zyde,
9 geduurende Ul. aanwesen in Tonkin,
20 continueeren laaten , blyvende altyd

17 verdacht den persoon, die derwaarts
zult committeeren, met eenige mon-
sters van stoffen te versien, en zooda-
nig te institueeren, dat zyn verricht,
ten dienst van de Compagnie, en uw
eigen eere, uitvallen, en succedeeren
mag. Zoo dan de zaak, ofde Nego-
tie in die plaats van zulken importan-
tie werd geoordeeld, dat meerder con-

tanten, volgens de advysen, derwaarts

behoorden gesonden, zal St. Hartsink
wel dienen vooreerst een tour over
land, dat binnen drie dagen gevoeg-
lyk geschieden kan, of wel te water,

zoo eenigsins de tyd dit lyden wil, na2

Senephay te doen, om met des te be-33

ter fundament het gerequireerde con-33

tant Capitaal te mogen provideeren,
wat
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1637. 3 wat in de Negotie omgaat, behoor- zulks by ons alhier mede niet vreemd,

lyke inspectie te neemen, en volko- maar hoognoodig te geschieden, ge-
men ordre te stellen. oordeeld werd, echter is met de Sche

By de gehouden Tonkinse Negotic- pen Amsterdam , en de Gallias, na
bocken, verneemen wy de Europische Batavia, aan de Ed. Heer Gouverneu
als andere goederen, tot een preuve Generaal en Raaden van India, daar
voorleeden jaar derwaarts gesonden , over geschreeven, en haar Ed. nader
met weinig profyt, ja tot schaade var ordre versocht, die Ul. met 't Schip-
de Compagnie, gebeneficeerd, en dat tot overvoer van de geprocuieerde
meest by den Koning, Prins, als an- rouwe Zyde, stuk-werken, en Ca-
dere Grooten, na hen genomen, en neel, Tonkin zal aandoen, gelyk me-
de resteerende te rug gebracht zyn; de antwoord op des Majesteits Brief
waarom Ul. niet, dan ’t geen haar van zyn welgemelde Ed. zullen hebben
Hoogheden ernstelyk zyn eischende, te verwachten. Zoo dan de Ed. Heer
uitgeseid het Koper, dat uit te voe- Generaal mogt resolveeren iemand al-
ren, by den Japanschen Keiser verbo- daar over te blyven, en voorn. Hart-
den is, voor tegenwoordig werd me- finé daar toe wierd geordonneerd, zal
degegeven. Wy hebben goedgedacht den Onderkoopman Daniel Reiniersz.
de geeischte goederen van den Prins, om ons mondeling van ’t gepasseerde
of jongen Koning op zekeren prys, volkomen rapport, en weder over de
terwyl zulx zelfs by zyne missive isver- bevinding van het Tonkins Cargasoen
soekende, te stellen, en dat op hoope te mogen doen, met een der Jachten
by den Koning, en andere Capados herwaarts keeren
na advenant mede zullen werden be- Met welk antwoord, en eenige pre-
taald, zoo dat na gemelde memorie, 23senten aan den voorn. Koning , zyn
Ol ter hand gesteld, zult hebben te gemelde Ed. wel mogt resolveeren2

reguleeren. gelyk wy hoopen van ja, een expressen
Na wy alhier werden bericht, 2o 2 gecommitteerden, om met zyn Maje-

zou op de wortel Hisin in Tonkin goe- steit in nader onderhandeling, wegens
de profyten voor de Compagnie, als den Oorlog tegen die van Quinam te
die onder de hand of secretelyk mogt komen, of wel nader inspectie van de
verkogt werden, te doen zyn. Waar 27 gelegenheit des handels aldaar te nee-
om Ul. tot een monster 10 katti’s van men, tot welken einde St. Abrabam
de middelbaare sorteering werd niede Duyker dit saisoen is expresselyk geor-

gegeven. Ul. blyven verdacht, wat donneerd geweest van Batavia te zen-27

quantiteit, en met wat profyt jaarlyx den. Ul zullen derhalven versorgen
aldaar zouden konnen debiteeren, te voor ’t uitgaan van de maand May,
onderstaan; gelyk mede na zekere sor- onder ’t Roovers Eiland iemand van
teering van rouwe Zyde, Bottor ge- de Tolken, of een ander bequaam per-
naamd, dewelke zo ten honderd min- soon, die aldaar in dienst zoude mo-
der als de goede Zyde aldaar te beko- gen hebben, met een missive, en ad-27

men, en hier in Japan weinig minder vertentie aan de Overhoofden van het

als de goede dito, zourendeeren. Zulx komend Schip af te zenden, met or-
zou mede met noch een andere sor- dre aldaar haare komst te verwachten,

tecring van Zyde, genaamt Forrangoy, op dat zy behoorlyk mogen weten.27
geschieden, en als de Bottor na adve waar hen in’t na boven reisen zullen27

nant advance geven. hebben te reguleeren; en Ul voordes77

Zoo vallen daar mede verscheide Gecommitteerdens bovenkomst volko-
Drogues, daar af, als van de voorn. men kennisse van zaaken mocht beko-
Zyde, in toekomende monsters zullen men, op dat alles, zoo zulks zal ver-

verwachten , om te bevinden , wat eischen, met goede ordre tot reputa-22
voordeel voor de Compagnie met de tie van de Nederlandsche Natie toe-27

zelve zal wesen te erlangen. gaan, en uitgevoerd mag werden.
32

Gemerkt by resumptie van ’t gepaf- Of het geviel, gelyk wy niet opi-
seerde in Tonkin, als mede monde neeren, by een schaars Zyde-gewasch,
linge voorstellen van den Koopman of wel verschyning van meer andere
Hartsiné, wel iemand aldaar zou be Negotianten, de Zyde, en stuk-goe-
hooren met een contant capitaal van deren, tot zoodanigen prys quamen te

ontrent 12000 thaylen , tot vervolg rysen, gelyk voor desen wel gebeurd
van den handel, als verscheide andere is, en men oordeelde met den inkoop
consideratien, ten dienste van de ge- van de Chineesche goederen voor Ja-
neraale Compagnie over te blyven, pan meerder, al waare het egaale ,

2 Pro-

1637.
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1637.  profyten zouden wesen te doen, zoo maar wel in de Piscadores, of in Ta- 1637.
zullen Ul. alvorens een goede en ver- 37 vouan, te brengen. Zoo werd Ui.2

sekerde calculatie, en met den Raad mede sericus gerecommandeerd in ’t
hier over resolutie hebbende genomen, herwaarts komen, of in ’t Vaarwater
het mede gebrachte Capitaal te ver- van Japan, geen Chineesche Jonken
17 setten, supersedeeren, en weer na Ta¬ aan te haalen, en eenig volk daar in
77vouan, om voorsz. redenen, voeren ; te laten overgaan; gelyk zulx dit sai-37

s van gelyken de aangeroerde impedi¬ soen by de overhoofden van de Keise-
3y menten niet voorvallende, en echter rinne onbedacht geschied is, en wat9.

zulken quantiteit Zyde, tot vollading rusie by de Gouverneurs van Nanga-
van beide de Schepen, alsoo 't Schip facqui heeft gebaard, is Ul. ten vol¬37

3 dat van Batavia Ul toe te komen staat, len kennelyk.

grooter van lasten, als daarom is ge-27 Voor den tyd van 6 maanden gaat20

schreven, wel mocht wesen, konwer- dit Jacht Sandvoort van vleesch, spck,
den geprocureerd, zal Us. ’t grootste 1331 olie en azyn, mitsgaders rys en arak

27tot supplement zynes vorderen last na van twee maanden voor 66 koppenge-
Tayouan tydelyke depesche geven, en provideerd.37 27

737met ’t Jacht Sandvoort uw reise op Laat de Vaderlandse provisie tot de
spoedigste herwaarts performeeren33 Voyagie dienen, en in Tonkin voor77

s blyvende ten hoogste gerecomman- ’t volk versche kost schaffen, gelyk77
deerd in't afladen der Schepen, tus-72 wy vernemen dat die daar redelyks27

schen de Zyde pakken, en alle hoe¬ koops te bekomen is.77

ken en winkels, wel verstaande niei By voorvallende zaaken, en Raads-27

aan, maar een laage van boord, er plegingen zal de Koopman Karel Hart-37

3 daar ’t geen vochtigheit onderworper sink in de zelve presideeren, en by ge-
is, zoo veel Sitouw, of grof werk lyke stemmen volgens usantie een dub-37

van rouwe Zyde, los te doen instop27 ble hebben, en uit zoodanige persoo-
pen, als immersdoenlyk is, gelyk Ja23 nen bestaan, als de noodwendigheit

pansche Negotianten in haare Jonken
27van zaaken zou mogen vereischen, en

tot soulaas haarer gedaane onkosten by voorn. Hart sink geconvoceerd wer-27
plegen, en gewoon waren te doen den; houdende altyu goede ordre on-77

Ook zou mede, ’t geen zyn vol- der ’t volk, en administreerd behoor-
komen last niet had, ten waare het lyke Justitie over de misdoenders, vol-
defect te groot, en met kostelyker gens de reglementen by de Ed. Hee-37

goederen in Tayouan te laden, de27 ren Majores daar over gegeven. Zoo73

Compagnie meer dienst geschieden werd Ul. op ’t serieuste belast alle par-77
33 zou, geoordeeld wierd met goede par- ticuliere handeling, volgens den Ar-
tye Sitouw zyn verdere last bekomen. tykel brief, te weeren, en, by ach-
die volgens de rapporten, zoo veel als terhaaling, ons daar af volkomen ken¬20

begeeren tot tavil 3, en minder te nis te doen.
7.

bekomen is, ja al waar de party vry Van gelyken blyve de goede mesna-
groot met goede advance, gelyk dit gie in de te doene gastos, als schen-77
jaar tayil 13 gerendeerd heeft, alhier 17 kagie, mitsgaders ’t geen tot nut en
konnen werden gedebiteerd, daar op profyt van de generaale Compagnie7
UI. te letten staat; en ook behoorde vereischt werd, ten hoogsten gere-
in plaats van Tayouansche ruige waa- commandeerd, en bevolen.
ren effect te forteeren ; doch zullen Wy willen den Almogende bidden.
desen raakende ons aan de nader ordre dese uwe aanstaande bezending zooda-
van de Ed. Heer Gouverneur Gene- nig gelieve te zegenen, dat de zelve77
raal, en de Ed. Heer van der Burg ten profyt onser principaalen wel suc-
Gouverneur in Tayouan, geheelyk ge- cedeeren en uytvallen mag, waar toe
dragen. geluk, als mede behouden Reise wy27

By rescontre van eenige onser Vyan- Ul. gezamentlyk zyn wenschende. A¬
den Vaartuig, zoo in’t gaan, als kee- men.

ren, uitgezeid die van Maccauw na
3 Japan komen, zult de zelve zoeken te In 't Comptoir Firando

vermeesteren, en in uw geweld te be- ady 18 December Ae
komen, altyd over de veroverde van 1637.
wel te versekeren, en wakend ooge Onderslond
y hebbende, en de goederen behoorlyk
doende inventariseeren; doch verdagt NICOLAAS KOEKEBAKKER.
zynde geen gevangenen hier in Japan,

Na
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daar vooreerst juist geen vaste Logie, 1638.Na dat na de Heer Hartsink, Ae 1638
maar alleen een brand vry huis, om zy-met 't Schip Sandvoort hier weder ge
ne waaren daar in te bergen, dat hemkomen, zeer gunstig van dien Vorst ont-

vergund wierd.fangen was, en zyn oogwit in opsicht
van den handel bereikt had, zogt hy l

DERDE HOOFDSTUK.

Ntructie aan den Heer Hartsink Ao. 1658 mede gegeven. Bericht van Goederen,
door den Heer van Broekhorst uit Tonkin na Japan gesonden. Brief des Konings

van Tonkin aan zyn Edelheit den Heer Johan Maatsuyker &amp;c. En zyn Edelbeits
anwoord 'er op. Sibens, Commissaris hier. Dit Comptoir Ae. 1700 opgebro-
ken. Van den Godsdienst. De Heidensche. De Roomsche. Van den Gods-
dienst van Coetsjients jina.

Ul zullen desen aanstaande morgen-Ese handel nu nam onder opsicht
stond, in Godes naam, zoo weer envan de Heer Hart sink zulk een ge-

S wind dat toelaat, mitsgaders de mon-lukkige voortgang, dat haar
stering van ’t Volk, en de visite vanEdelheden goedvonden hem Ao. 1638
de Fluit by de Japansche Bongois ofer weder na toe te zenden, die toen met
Regenten gedaan zynde, onder zeilhet Schip de Ryp van Japan derwaarts

2gaan, en in den naame des Heerenvertrok, en van den Heer Koekebakker de
uwen cours stellen bewesten Meaxi-navolgende Instructie kreeg
ma, trachtende de kust van China op

de hoogre van 25 graaden aan boordOrdre en Instructie voor den
te krygen, en van de Krokodillen, ofKoopman Karel Hartsink,
de Eilanden Oncouw verkend te ge-en den Raad van ’t Fluit-
raaken.Schip de Ryp, vertrekken-

Welke Eilanden, of voorn- kust ver-de van hier over Tayouan na
23kend zynde, zult van daar by moyTonkin, tot vervolg des han¬
weder na de kust van Formosa over-dels in gemeld Ryk.
steeken, gissing makende benoorden
Gylem, of ontrent de Zand-duinen teFOe by de Ed. Heer Gouverneur
vervallen, des neen , dat Ul. storm,E Generaal, en de Ed. Heeren
of hard weër, quam te beloopen, zultRaaden van India, ten dienst en voor-
u niet van de kust van China af bege-deel van de Ed. Heeren Majores tot
ven ; maar onder den hoek van Sa-ondervinding en accrescement van den
3 bouw Engeling, of eenige anderehandel door de gansche Indiens, geen
bequaame Baejen, ten anker loopendiligentie nog onkosten gespaard, maar
en aldaar goed weder waarneemen, enalle middelen aangewend, en in’t werk
by aldien genoodsaakt werd zoo zui-gesteld werden, is ons al te zamen door
delyke Rheede te zoeken, dat nietge-de jaarlykse en continueele gegeven

, ofvoeglyk benoorden de Piscadores,ordres ten vollen bekend , gelyk ten
de Eilanden van Pehouw, na Formo-voorsz. reguarde, nu twee jaaren ge-
la zoude komen overzetten, zult naleden, met ’t Jacht Grol in ’t Ko-
dito Eilanden uwen cours stellen, opningryk van Tonkin de handel is on-
de welke by dage dient te vervallen,derstaan, redelyk, en nu jongst met
en in de Z. O. Baey ter Rheede teSandvoord met allerley profyten heeft
loopen, om van daar des middernachtsgerendeerd, welken volgende by ons
met een achter-ebbe t'’zeil te gaan, open den Raad op den 21 October paf-
dat ’s morgens in tyds van ’t voorsz.sado goedgevonden, en geresolveerd
Eiland moogt verkend raaken, en al-is, met vergrooting van contant Ca-

72 soo uw Reis gevoegelyk winnen.pitaal den handel rigoureuser te ver27 In ’t oversteeken na de voorn. Ei-volgen; ’t Fluit-Schip de Ryp, ver-27
landen, of na de kust van Formosa,mits zyn ondiep gaan en gevoeglyk de27
zult altyd gissing en calculatie makenRivier op, tot voor de stad Catchou

13
twee vloeden voor een ebbe in ’t aan-zal konnen verzeilen, mitsgaders het

23 doen van de kust van China, en aldaargeprocureerde genoegsaam wegslee-
27 ter Rheede loopende, werd UI. tenpen, zoo wanneer tyd en gelegenheit
22 hoogsten gerecommandeerd wel opdit zou toelaaten te depescheeren, en
2 uw hoede , slagveerdig, en, ’t geenna voorn. Ryk te laaten vertrekken.
27

3 voorDIII. DEEL.
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voor Branders noodig is, verdacht te
zyn, op dat van Roovers, of andere

trouwloose Chineesen , geen ongeval
onverwacht toegebracht werde.

De kust van Formosa aan boord kry-
2 gende, zult de zelve niet nader, als or
12vadem gieren, als mede nietverder,
als op 3o vadem ter Zee loopen, altyd

27 goede zorge dragende, zoo by dag als
by nacht ’t lood niet gespaard, maar
continueel gebruikt werde, alsoo by
duister en dysig weder, dat men desen
tyd des jaars gestadig ontmoetende is.

uwen eenigen wegwyser wesen moet.
Wat ordre en seynen by den Gou-

verneur in Tayouan voor de Schepen
van Batavia, als in ’t Noorder Moes
son uit Japan, komen, ten dienst
van de generaale Compagnie zyn
beraamd, werd de copye van dien nu
mede gegeven, waar na Ul. in ’t aan-

doen van de Rheede van Tayouan sich
geheclyk hebben te reguleeren. Het

voorby of misdryven werd Ul. ten
hoogsten gerecommandeert, by welk
toeval of voorby raaken, dat Godver-
hoede , zult niet vrecsachtig of be
schroomt wesen onder den hoogen hock
van Tancoya ten anker te loopen, van

waar met goed weder in twee getyen
oplaveeren, en onder ’t Noorder Rif
na wensch ter Rhecde komen kond

By missive van den Ed. Heer Direc-

teur Generaal , en de geassocieerde
Raaden in dato 16 Juny passado ons
per ’t Jacht Akkersloot toegekomen,
verneemen, hoe haar Ed. ’t jacht wy-
ders in Compagnie van voorn. Jacht.
en de Fluit Broekoord van Batavia,
met ordre om Quinam aan te doen.

hadden afgesonden, en den Opper-
koopman Abraham Duyker aangesehre
ven, alle reële effecten mede te nee-
men, zyn reise na Tonkin te perfor-

meeren, de missive aan de Koningly-
ke Majestcit te behandigen, en zyn
verdere Commissie verricht hebbende,
met meer gemeld Jacht, om van zyn
wedervaaren, en gebesoigneerde gron
dige kennis aan onsalhierover te bren
gen, in Japan te verschynen, dat wy
van harten wenschen effect waare ge
forteerd, om ons in’t geven van prompte
en ampelder order eenigsins te mogen
reguleeren, dat my uit Tavouan, na
de rapporten van voorn. Opperkoop-
man Duyker, en ’t gepasseerde aldaar,
door den Ed. Heer Gouverneur van der
Burg gevoeglyk geschieden zal, en na¬
der by zyn welgemelde Ed. nevens on-
se missive aan de Majesteit geadver
teert werden, of wel zoo de zaak zulx
mogt vereischen, iets ofbygedaan, ja
wel geheel verandert werden, waar

om de zelve alhier niet is getranssa
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teerd, maar in Tayouan in de Chi- 1658.
ncesche spraak, die by de Tonkinse
Natie volkomen, en beter, als de ge-
leerde Japansche taal, kan werden ver-
staan, zal dienen te geschieden; waar

toe St. Hartsink het gecierd papier tot
de missive van den Koning, en Prins,
ter hand gesteld is.

Na sich de zaaken in Tonkin laten

aansien, en wy uit de mondelinge rap¬
porten van den Koopman Hertsinkver-
ftaan, zoo zou’t wel hoognoodig ver-
27 eischen, terwyl de Fluit de Ryp met
geen meerder getal , dan 40 koppen
Schecpvaarend Volk versien is , dat
noch meerder Soldaaten tot meerder
furete en versekering van ’s Compa-
gnies groot Capitaal, mitsgaders in
andere voorvallende gelegenheden ,
in Tayouan wierden bygegevoegt
en zullen Ul. dierhalven aan de Ed.
Heer Gouverneur van der Burg vrien-
delyk versoeken, gelyk wy zyn ge-
meide Ed. mede zyn aanschryvende,
met noch 8 a 10 Soldaaten nevens de

twee, die van hier zyt voerende, zoo
’t eenigsins zal konnen geschieden,
mochten bygevoegt, en het getal tot
60 koppen gereduceert werden. Zoo
blyft mede verdacht de versochte 100

pikols Aluin by den Japander, ge-
naamt Rysemonde woonachtig in Ton-
kin, te procureeren, gelyk wy niet
en twyffelen, of volgens ons voorig
aanschryven per Akkerssoot, de zelve

zult in voorraad vinden; waar mede
22

de voorsz. persoon zal werden geac
commodeerd, mitsgaders de Compa-

pagnie dienst geschieden.27

Zoo het geviel, dat de gehuurde en

17by Ul. gevangen Jonk op de kuff
van Tonlin, in Tayouan niet waare
verscheenen ,  dat de Almachtige
Godt verhoede, zal Ul. den Koop-
man Jan de Waard, die nu mede gaat,
tot den Tonkinsen handel gebruiken ,
gelyk mede den Onderkoopman Pie-

ter Syleveld by ’t Fluit-Schip blyven
laaten; doch ter contrarie, dat wy in
’t binnenste onses gemoeds wenschen,
verstaan wy met die geene, die Ton-
kin alreede hebben gefrequenteerd, en
voor tegenwoordig van 't Comproit
Ul werden bygevoegt , den handel

200 wel ter plaatse, daar resideerd ,
als in Sencphay, zal mogen waarge
nomen en volvoerd werden. Derhal-
ven beide geroerde persoonen in Ta-

vouan tot de komst der Schepen uit37

Japan zullen dienen te verblyven, en
de Scheeps boeken by den Onderkoop-
man Nachtglas, als op de Sandvoort
heeft gedaan, waargenomen werden,
ten waare de Ed. Heer Gouverneur al-
daar anders goed vond te ordonneer-n.

Wy
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27VAN TONK IN.
les goede ordre is gesteld, met een be¬Wy hebben uit de ontdckking het
1O quaam Inlands Vaartuig na de stad Cat-voorleeden jaar, met ’t Jacht Kleen
1O chou vervorderen, audientie voor denBredam , door den Opperstuurman
17 Koning en Prins versoeken, en onseFrans Jacobsz. Visscher, tusschen de

missive met de bygevoegde vereerin-vaste kust van China, en het groott
12 gen, en vereischte eerbieding (zooEiland Aynam gedaan , gesien, en
17 dat behoord) overleveren, mitsgadersdoor mondelinge rapporten verstaan,

onse goede genegenheit en wil tot haa-dat de passagie benoorden niet zooveel
re Majesteiten volkomelyk declaree-prykels en swarigheit met onse lichte

17 ren. Wy willen niet twyffelen metSchepen te passeeren (als wel is ge-
1 de verschyning van den Opperkoop-sustincerd, en gehouden) onderwor-
17 man Duyker, of zult van den Koningpen te wesen , waarom tot volbren

minnelyker, als wel opuw vertrek ge-gen van een spoedige en korte Voya 3 schied is, bejegend werden , zooda-gie, mitsgadert geen onnuttentyd met
nige vexatien en quellagien in ver-opstoppen in de bocht, loopende be-

10 scheide gepleegde actien (als afpersingwesten Aynam, t’soek te brengen ,
van een groote en merkelyke sommewy niet ongeraaden zouden houden,

70 Zilver, na-neming der goederen metvertrekkende uit Tayouan, na ver-
weinig winst, ja eenige met verlies,richtinge uwer zaaken aldaar, en be

2 en daar en boven levering van grovekomen depesche, de Eilanden Poelo
13 en slechte Zyde in betaaling des Ko-T2j0 (hebbende alvooren uwe gestel-
2 nings schuld, waar tegen met alle ci-de courssen van nu twee achter een

viliteit en bondige redenen, gelyk totvolgende jaaren wel geobserveerd) in
noch toe publicq hebt gedaan, Godt’t gesicht te loopen, en van de zelve
geve maar by die onredelyke Natie,verkend zynde na den Noord-Oost hoek

12 ter herten mag werden genomen, zalvan Aynam, of den berg Manopin,
27 dienen aangehouden, en zoo mogelykby de onsen in de Kaart alsoo genaaind,

is, voorgekomen werden) onderwor-over te steeken, en van daar langs het
pen zyn, maar meer liberteiten envoornoemd Eiland benoorden, en de
voordeelen in den handel genieten,vaste kust op 10, 9 en 7 vademen van

21 gelyk mede wegens de versochte affi-de bocht in te loopen, en uwen cours
stentie nietmoeyelyk gevallen, en daarrecht door na de Rivier Arquaron, op
over aangesprooken werden; maar totde hoogte van 20 graaden 48 minu-

7 nader schryvens en antwoord van den
ten, en ontrent 9 mylen Noordely-

11 Ed. Heer Gouverneur Generaal, denker, als de Rivier Rochbo, by het
Konings sich gerust zal houden; ech-Jacht Sandvoort bevaaren , dewelke 17
ter zulx voorvallende, zal in dese zaakde Portugeesen met hun Vaartuig uit

27 niet verder moeten werden getreden,en inkomen, en met een spring-stroom
17 als tot noch toe door Ul. geschied is,16 2 17 vadem waters gevonden werd, 17 zullen Ul. vooreerst niet als Kooplie-te stellen, en op ’t spoedigst binnen
17 den moeten dragen, en de Staats-zaa-te geraaken; dit verftaan wy zoo Gods
17 ken doorgaans , om tyd te winnen,weer en wind zulx eenigsins wilde toe-

na Batavia gerenvoyeerd werden,'tlaaten, en Ul. behoorlyke kennis van
geene wy beide haare Majesteiten in’t land bekomen hadden ; des neen,

11 onse missive over dese als andere ge-ordonneeren als de vorige Voyages hebi
17 passeerde zaaken ten deele wydloopiggedaan, bewesten ’t voorn. Eiland Ay-
17 aanschryven, en alsoo effect sorteerdeniam de reise te vorderen, en zonder

gaarne zagen, zal Ul. uit de copyede Visschers of Konings Eilanden aan 7
der zelver ter hand gesteld, volkome-te doen, na de Rivier Arquaron, hier

11 lyk konen beoogen.voren genoemt, te loopen; doch in
Onaangesien de Koning in’t lesen

’t weerkeeren na Japan, of ’t verzey-
onser missive, ’t voorleden jaar aanlen van de Tonkinse kust, uwen cours

17 hem gedirigeerd, scheen geen goedbinnen door, als hier voren hebben
genoegen over het wedereisschen vanaangeroert, ’t welk gevolglyk zonder
de geblevene Nederlanders in de Ri-eenige scrupel zal konnen geschieden,

7 vier van Possin, mitsgaders de aange-nemen, en alsoo de reise eer winnen
1. tehouden ammunitie van Oorlog23 Voor de mond van de gesegde Ri

scheppen, en op uw mondeling ge-vier wesende geankerd, het gety, of
22 daan versoek geen antwoord wegenswel weer en wind niet willende toe-
2 de gezegde ammunitie, maar dat delaaten, van dadelyk boven te zeilen,
20 twee persoonen hadden vrouwen ge-maar aldaar eenigen tyd vermits de op-

11 noomen , en uit haar vryen wil be-
watering te moeten blyven leggen, en

21 geerden daar te blyven, &amp;c. haddetde tyd des nieuwen jaars, of haar Son
21 bekomen, zoo zal Ul. echter by ge-guats, beginnende te genaaken, zal

legenheden van tyden zyn Majesteitsich de Koopman Hartsink, na op al¬
zelfs,D2
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1658. 3 zelfs, of wel door ’s Compagnies
vrienden doen aanspreeken, en in ’t
vriendelyk versoeken , dat doch ge
lieve ordre te geven, voorn. Neaer-

landers en ’t verdere aangessagene,77

Ul. weder mag werden ter hand ge79
steld, met verklaaring, het maar aan

’t gebod van zyn Majesteit dependeerd.77

terwyl in zyn land en gebied zyn ont
houdende, en zondereenig tegenspre
ken van iemand Ul. konnen toege-
zonden werden, des meer, weeten
niet hoe langer den Ed. Heer Gouver
neur Generaal desen raakende zuller
contentement doen. Ondertusscher

dient niet versuimt beide de fugitiven77

door een expresse, ’t zy met brieven
of mondeling aangedient, dat wel heb77

ben voor zig te zien, zoo in dit haar
moetwillig opset continueeren, en haar
buiten den dienst van de Compagnie on
der sauveguarde van een Heiden ont
houden, wat haar in tyd en wyle staat
te genaken, en wy niet zullen nalaa

ten, zoo niet vrywillig, en dat voor23

Ul. vertrek van daar wederom tot u77
verschynen, door de een of de andei

middel in onse handel te bekomen.
27

Den Opperkoopman Duyker is in con
sideratie gegeven, en hy geauthoriseerd

met den Raad te delibereren, om der77

Koopman Hartsink aldaar met weinig27

Capitaal te laaten overblyven, en te
doen ondersoeken, wat in den handel77

als andere zaaken , na ’t vertrek der
Schepen passeerd, en of de Zyde niet37

tot civielder prys met kleene partyen
als wanneer wy en de Portugeesen die
met groote quantiteit aanslaan, zou
te bekomen wesen, en zulx meerals
tot verbetering der Negotie geobser-
veerd, en bygebracht zou konnen wer
den, &amp;c. wat ons gevoelen is, om
iemand aldaar met eenig Capitaal over

te blyven, na wy uit het gepasseerdt
van derwaarts sien, hebben ten deele
na Batavia geoordeeld, gelyk Ul. me
3 de daar over zyt schryvende, en door
onse gehoudene mondelinge commu-
nicatien genoegzaam bewust is; ecih
ter om de zeekerheit des handels ten

reguarde hier voren aangeroerd, een
maal te moogen bekomen, zou voor

7

tegenwoordig den Koopman Hartsink.
of wel een der bequaamste Onderkoop-
lieden by non employ van alle de con
tanten, met een weinig Capitaal over
te blyven, ordonneeren , doch niet
weetende, of meergemelde St. Duy-
ker, terwyl wy verneemen met noch
cen redelyk Capitaal , bestaande ir
Quinams Goud, Zilver, en Koper
sener derwaarts is vertrokken , wel
mocht eenige Compagnies dienaarer
daar hebben gelaaten, en alreede de
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preuve des geroerden handels onder3
vonden hebben, niet konnen met fun-73
dament daar af spreeken, maar zuller21
op de nader ordre van den Heer Gene-37

raal, alsoo het apparent is andermaal
besending ’t aanstaande saisoen van Ba¬

23
tavia zal werden gedaan, of wel op3.
’t goedvinden van de Ed. Heer Gou-37

neur van der Burg , na de bekomen
advysen van daar gediffereerd laaten.

Het zal noodig, en ten dienst van
de generaale Compagnie vereisschende27
zyn, dat Ul.- licentie van de Majesteit.73

om de Negotie te mogen exerceeren72
hebben bekomen, of wel eer een der7.
bequaamste Onderkooplieden een affi-73

stent en Tolk onder ’t Tsjap en sau-
27

veguarde des Konings, met een be¬27

hoorlyke instructie, als ’t voorleeden37

jaar geschied is, na de stad Senephay

committeeren en versorgen, dat het37

weven van stoffen op haare aankomst
11u

by der hand genomen, en dienvolgen-33

de meerder stuk-goederen, tot ver-72

grooting van zoo een profytgeeven-27

den handel, geprocureerd werden, na2

wy ons alhier laaten informeeren, en
de ervaring, ten tyde de Japansche Ne-

gotianten met haare Jonken dat Ryk27
te frcquenteeren plachten, ten vollen
leermeester is, zal de quantiteit van
de stoffen, als Hockins, Bhaa, Su-

mongy, Chyo, en Pelings, uitgesegt
de Foras, die aldaar in de tyd uwer
Residentie zouden konnen werden ge-
weven, altyd met treffelyke profyten,
gelyk nu twee achtereenvolgende jaa-

aeren ondervonden hebben, alhier

beneficeerd, en aan de man geholpen
werden; waarom geen quantiteit in
desen Ul. zullen prescribeeren, maar
33zo0o veel contanten tot bekoming van
meerder profyten, ten hoogsten gere-
commandeerd laten; gelyk wy ’t aan-
besteden van een goede party witte Pe-
lings op de lengte van een Japansche
Rok van bloemen en werk, als ’t mon-

ster Ul. ter hand gestelt, waar af 73
stux tot een preuve door Ul. ons zyn
toegebracht , kostende aldaar tayil 2
4 schuitgeld, en hier weder tayil6, 7.
I gerendeerd hebben. Zoo zal mede
voor al vereisschen onderleit het we-
ven van swarte Fluweelen , onder de
Chineesen aldaar, gelyk wy bevinden
volgens de bekomen monsters genoeg-
saam zal konnen in ’t werk gesteld wer-
den, alsoo wy uit Tayouan, volgens
de advysen aldaar, vermits een dracht

by de Grooten van China geworden is,
en met meenigte na de Koninglyke stad
P’accan gevoerd wierden, geen of wei-
nig te verwachten hebben, en hier
voor tegenwoordig meer als voor de-
sen getrokken en gewild zyn, gelyk

by
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VANTONKIN. 29
1638. by de verkoop van de Tayouanse, ko- niet twyffelen by non paresse van den

Opperkoopman Duyker in Tonkin (datstende  en 5 Ra tot tayil 15, en de
den goeden Godt anders geve) of staarTonkinse van tayil 3. 7 schuitgeld, ta-

yil 13 zyn verkocht, ten deelen afge- zulx vastelyk te geschieden, waarom
tegen voorn. tyd een expresse met uwemeten kan werden, doch zullen wel

Brieven en verdere bescheiden tegen dedienen op zoodanigen lengte van poo
komst van ’t Schip, aan gesegde Eilan-en zwarte verw, als de Chineesche, die

den zal dienen te verbeyden, of welde onse in Tayouan tot 5 en 6Ra. in-

zoo zulx de tydkon lyden, en de nood-koopen, zoo ’t practicabel is, aanbe
17 wendigheit van zaaken vereischte, opsteed te werden , zullen na advenani
11de bekomen tyding van zyn arrivementmeerder profyten geven, en om de

75 zelf in persoon een keer na derwaartsChineesen gevoeglyker tot het weven
te doen, om de vrienden des te betervan gesegde Fluweelen te mogen on-
en grondiger te konnen onderrichtenderrichten, zal het noodig zyn Hari-

Wy blyven ondertusschen geresolveerdsink 5 6 stuks goede dito’s tot een mon-
’t Fluit-schip Brockoord zoo tydig zyster uit Tayouan mede neeme, depro-
ne depesches te geven, als zal konnencure van goede quantiteit Caneel, al

geschieden, en de voorgestelde Voya-waar het tot pikols, en meer, of het
gie gevoeglyk konnen gewonnen wer-geviel in ’t aanstaande van Batavia een
den’party van ’t Vaderland wierd geeischt

blyft Ul gerecommandeerd, gelyk me Om eenmaal de volkomen ontdek
king van de Tonkinse Bocht te bekode ten hoogsten in ’t versetten van uwt
men, werd den Raad gecommandeerdwegvoerende Capitaal in goede rouwe

'Zyde tot een civiele prys , zoo veel ’t geene by de onsen niet bevaren en
ondervonden is, als van de Rivier Roch-doenlyk zynde, ’t welk op uw alreede
bo, tot de Rivier Arquaron en desselfsbekomen ervaring en gepresteerden

’spruiten, alwaar het Noordelyker, endienst, volkomelyk zullen verlaaten

’t geene noch vereischt, bevaaren teen gewenschte effecten, ten voordeelt
23 werden, by gelegenheit door den Op-van onse Heeren Principaalen, in he

perstuurman Frans Visscher, of wel eenaanstaande verwachten. Ondertusscher
'ander bequaam persoon, te doen on-moet men niet tolereren, dat om gee
dersoeken, en nevens het alreede ont-nerhande motiven onder een bepaalden

17 dekte pertinent in de Kaart te leggen.handel gebracht werden, veel min, in
De Koopman Kare) Hartsink blyvedien ’t voorkomelyk is, dat de ontrou

verdacht met lief in Tonkin, gearri-we Japanders u als taallieden bygevoegi 20
17 veerd, niet alleen onder de Portugeewerden, en met 's Compagnies midde 37

sen, onse Vyanden, maar onder delen speelen, maar de minste gemeen 27
Inwoonders, als mede de daar residee-schap in den handel met dien beroider

27 rende Japanders te divulgeeren, enhoop te hebben, zal de beste vriend
ruchtbaar te maaken, hoe de Kapi-schap bejegenen, en geen occasie van
tcin Moor Don Sjuan dit jaar tot demisnoegen geven, zal dienvolgende der
Reis na Jedo, en reverentie voor deTolk Strik, zoo in Tavouan verschee
Keiserlyke Majesteit te doen, gecom-nen, die sich de jongste Voyagie voi
mitteerd, zoo wanneer geprepareerdgens Ul. rapport wel gequeten heeft,
en vaardig was de reise aan te nemen,wederom derwaarts dienen gebruikt te
gelyk gemeenlyk 6 a 7 dagen na 'tverden

vertrek der Galliotten geschied, wer'Het zou wel konnen geschieden, dat
de door een expresse uit 't Hof ge-de Ed. Heer Gouverneur van der Burs

mandeerd in Nangasacki, by den Ka¬’goed vond, gelyk ons advys daar ge
pitein Moor Don Francisco Castello Blan¬heel toe is dragende, dat een der hie
c0 in haare Detentie plaats tot naderblyvende Fluiten in 't verzeilen na Ba

ordre, gelyk noch doet, te blyven,tavia, de bocht van Tonkin aandeede, 27

en na men zegt, en affirmative tenen aan de Visschers of Konings-Eilan
Hove sustineerd het geschapen staat,den ter Rheede quam, om de Tonkin- 27

toekomende jaar de Portugeesen dense advysen, hoe aldaar van den Koning,
handel en trafycq op Japan zal ontPrins , en andere Grooten zult beje

33 zegt, en geen langer intrance gedoogt,gent zyn, de apparentien van zoo eer 27
maar gehcel verboden werden; dochgroot Capitaal te versetten, wat quan 33

21 by de Majesteit en 't Hof hier overtitcit Zyde verhoopt werd, en vorder 277

als t stuk van Arima en Amaksa, fi-doen der Portugeesen, onse Vyanden
nalyk noch niet gedecerneerd.mitsgaders met wat Vaartuigen en car-

Dit saisoen hebben de Portugeesengasoenen aldaar geland zyn, in't laatst
ophaare aangebrachte Koopmanschap-van February, of ’t begin van Maart, 27
pen in Nangasacki meer advance als hetvan daar aan de Ed. Heer Gouverneur 7

voorleden jaar genoten, en daarenbo-Generaal over te brengen, gelyk wy 17
TenD3
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1638.  ven styf aoo duisent tayil Japans schuit-
silver op Bodemery genegotieerd, en
dienvolgende met de twee gewesene
Galliotten byna vyf millioenen Gouds
na Macauw gevoerd, zulx wel zou
konnen gebeuren, dit saisoen met

grooter Capitaal tot opkoop van rou-2

we Zyde, en geweven stoffen, der-27

waarts zullen zyn verscheenen, en Ul.
alzoo in den handel meerder, als't

voorleden jaar, hinderlyk wesen, de2
Zyde tot hooge prysopjaagen, en stei-27

geren doen, dat met het versetten van2

’t genomen Capitaal, ’t zy dan by27

een schaarse Zyde-teelt, of ’t parer-
seeren van eenige meer vreemde
Negotianten daar voor tegenwoor-
dig hier niet konnen verneemen, dan

3 alleen zeker kleen Jonkjen met 23

40oo tavils derwaarts staan te vertrek
y ken, zoodanige profyten, als wel met
inkoop van Chineesche Goederen niet
zoude te erlangen wezen, zullen Ul

ge-dan als ’t voorleden jaar hebben
ordonneerd, met het versetten super-
3 lederen, en weer na Tayouan voe-
ren; doch staat het contrarie uit te

vallen, en eerder contanten, al Zyde
en stuk- Goederen, waar af de bevin-

ding nu twee achter een volgende jaa-
ren een volkomen preuve heeft gege-
ven , zullen komen te manqueeren,
zulx zynde, en ’t Schip met de ge-

procureerde Koopmanschappen zyn

volle lading niet bekomende, gelyk27
wy calculeeren van ja, werd St. Hart-
finé en den Raad in consideratie ge-

geven te ondergaan, of niet van eeni-27

ge der principaalste Capado’s, dan wel27

Kooplieden , daar woonachtig, een27
party rouwe Zyde op bodemeryof27

matigen intrest, ja met betaaling tot27

wat hooger prys zou te bekomen we-27
zen, en zulx konnende geschieden ,27
geauthoriseerd het profytelykste voor37

de Compagnie daar by uit te werken
en een preuve af te doen nemen, des

neen, zal de wanlading met Sytouw23
of grof-werk van rouwe Zyde dienen27

gesuppleerd, of by manquement van27
dien Tayouan of de Piscadores aange-

77

daan, gedenkende niet te min tusschen
de Zyde pakken alle hoeken en winkels
vol te stoppen, alsdoenlyk zal wezen.

Wy bevinden uit 't gepasseerde en
voorgevallene in Tonkin, dat het aan23

tasten en veroveren van onze gemeene27
Vyanden de Portugeesen, op de Ri-

237
vier des Konings een apparent nadeel77

voor de Compagnie en haare dienaars27

aldaar staat na sich te willen sleepen,
als uit de actien van den Prins of jon-

17

gen Koning, klaar blykt, dat op de
27

aanklachte en vertooning van de Portu-
27

geesen van haare Jonken en ander
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Vaartuig meenden te volgen, en in 1638
ons geweld zochten te bekomen, Ul.
hadden gemandeerd 12 dagen na 't ver-
trck van voorn. Vaartuig te blyven
en zoo iets zonder weten ofkennis van

zyn hoogheit op haar attenteerden,
miet de dood doen dreigen had, het
well by zoodanigen Heidensen en infi-
deelen hoop, eerder als men wel opi-
neerd, in tyd en wylen in ’t werkge-
steld zou werden, en zal dienvolgen-
de ter voornoemder plaats met bewy-
sing van eenige hostiliteit, en aanran-
den van onse Vyanden voor al noch

tot dat door de een of de ander mid-

del meer aansien of voordeel in dat

Ryk zulien hebben verkregen, moe-
ten werden gesupersedeerd, en achter-
wegen gelaaten; doch zullen Ul. bui-

ten voorsz. Rivier en Rheede, als

33 mede de vaart van Macauw en Japan,
zoo in ’t gaan als keeren, by rescon-

tre eenige onser Vyanden Vaartuig, de
zelve zocken te vermeesteren, en in

Ol geweld te bekomen, zorg dra-
gende van de zelve wel te verzeeke-

ren, mitsgaders haare goederen onder
behoorlyke inventaris, ter prefentie

en kennis der Scheeps-Raad te nemen,
blyvende mede verdacht geen gevan-

genen hier in Japan, maar de zelve77

in de Piscadores of Tayouan te bren-

gen, gelyk Ul. mede scrieus gere-23

commandeerd werd in 't herwaard

komen, of in ’t vaar-water van Ja-
pan, geen Chineesche Jonken aan te

haalen, of eenig volk over te laaten
gaan, op dat met klachten , gelyk
voor desen is geschied, hier niet moe-

jelyk gevallen werden.

Tot besluit willen den Koopman
Karel Hartsink en den Raad, die by
den zelven zal werden geconvoeeerd,
daar in presideeren, en by gelyke stem-
men na usantie een dobble hebben

mitsgaders bestaan uit zoodanige en
zoo veel persoonen, als de noodwen-
digheit van zaaken zou mogen vereis-

schen, op ’t serieust recommandeeren
goeden regel en discipline onder ’t volk
te houden , behoorlyke justitie over
de misdoenders, volgens de reglemen-
ten by de Ed. Heeren Majores daar
over gegeven, teadministreeren, mits¬
gaders alle particuliere handeling we-
ren. Voorts te versorgen ’t geen tot
nut en profyt van de generaale Com-
pagnie is vereisschende; waar toe wy
UE. den Zegen des Heeren, en be¬
houden Reise , gesamentlyk willen
wenschen.

In 't Comptoir Firando
desen 14 December Ao.

Onderstond1638
NICOLAAS KOEKEBAKKER.
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Dierhalven is hy hier eenige jaaren,Oolblyke ons uit desc Instructie zeer
om onse zaaken waar te neemen, geble-klaar, dat wy te dier zyd al een Op-
ven. Doch men heeft dit Comptoir inperhoofd, te weten den Opperkoopman
Quinam niet lang aangehouden, om datAbraham Ducker in Quinam (die 'er Ao
de winsten te gering waren; hoewel de1637. al quam) hudden leggen, en dat
Koning naderhand menigmaal om de her¬die onsen handel in dit Ryk toen mede
stelling van ons Comptoir daar verzochtwaar nam, die al mede zyne betrekking
heeft. Echter zyn ’er Ao. 1665 noch 2tot desen Tonkinsen en den Japansen han-
Jonken met goederen van Batavia gezou¬del had, alsoo wy in dese Ryken Waa
den.ren moesten opsoeken, die in Japan ge-

Wie hier in zyn plaats gekomen is,trokken waren.
weete ik niet, maar zal nu vervolgensOok was toen het voornemen haarer
aanwysen, wie hier (zoo verre my ditEdelheden, om de Heer Hartsink voor-
bekend is) van tyd tot tyd als Opper-eerst in Tonkin eenigen tyd te laaten, om
hoofden onse zaaken waargenomenalles, den handel hier rakende , eens ter
hebben.degen na te speuren.

OPPERHOOFDEN van TONKIN.

totvan Ao-
1637. 1640.Karel Hartsink, Koopman.

1646. 1647.Antony van Broekhorst, Opperkoopman.
1649.1647.Philip Schillemans.
1659.1649.
1659. hier overleden.1649.Nicolaas de Vooga.
1663.1659.

dog opgebroken van hier.1663.Henrik Baron.

't Comptoir hersteld.1666.1665.Leonard Mom, Onderkoopman.
1667.1666.David Verdonk.
1668.1667.Constantyn Ranst.

1672.1668.Kornelis Valkenier.
1672. 1677.Albert Brevink.

2

1667.1677.Leonard de Moy.
1691.1687.Jan Sibens.
1700.Tox1691.Jacob van Loo.

Na dien tyd is 'er ontrent A 1664eenUit eenige Japansche Schriften blykt
stilstand in den handel hier geweest, waarden 4my, dat de Heer van Brockhorst
op het Comptoir voor een tyd gelicht,September Ae. 1647 uit Tonkin na Japan
hoewel het Ae. 1665 op versoek van denmet de Fluit den Zwarten Beer, aan
Koning weer herstelt is, zedert welkenZyde, Zyde Stuk-werken, Caneel, Car-
tyd wy hier vervolgens een Opperhoofd7.1domon, &amp;c. oversond f355658.
met zyn tweeden (waar af de eersteEn per Hillegaarts Berg,
Koopman, en de tweede Onderkoop-aan schuit-silver, Ryst,
man was) gehad hebben, mitsgaders ge-80112. 0110Caneel, &amp;c.

legentheit, om de zelve wicht Zyde,En verder beliepen de
bevorens met 200 thayl betaald , voorschenkagien, mondkos¬
120 en 116 Thayl in te koopen.ten, extra dito onkos-

A° 1671 schreef de Koning aan zynten op de Koopman-
Edelheit Maatsuyker desen Brief, welkenmanschappen , kruis-
wy, met het antwoord hier uitgedroktonkosten, en van de
zien.twee Schepen, en de

Jonk Hoorn tot Ton-
Een Brief van den Koningkin toe bekostigt 21367.10. 55

van Tonkin, aan den Ed.En op die Voyagie aan
Heer Johan Maatsuyker,gewonnen noch 7935.17. 1f
en de Ed. Heeren RaadenEn liet de Heer van Broek-

van India.horst by zyn vertrek

van daar aan schulden
Namkocham, Koning van Tonkin, be¬by den Koning , en E antwoord den Brief van Johan Maat-

56440. 6. 9Grooten gemaakt,ampc.f
suyker, Koning van Batavia, en zyne RaadsEn was den Koning toenLectoua Touang
Heeren, die in grootheit zyn, en haare vol-genaamd.

Re¬
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6 Vaten Lisbonse Oly.1672. keren in wysbeit en voorzichtigheit weten te

regeeren, die aan alle Natien veel goedde Heer
Joan Geschreven in t 9 Jaar van myn Regee¬doen, daarom een ieder genegen is op Bata-
M. atsui- rin den 27 van de S Maand.via te komen negotieeren, en die God wil ge
ke, &amp;c

ven een lang leven , veel geluk, en voorspoed
in dese vereld Brief van zyn Edelheit de Hr

Vorders hebbe den Brief, nevens de schen
Jchan Maatsuyker aan den

kagie, die UE met het Schip heeft gesonden
Koning van Tonkin.

met groote genegenheit ontfangen, en daar uit
tot leedwesen verstaan, ’t verongelukken vay JOhan Maatsuyker , Gouverneur Gene-
een Schip, waar over zeer bedroeft ben ge- neraul en de Raaden van India, zenden
weest, ja of ’t my zelf badaangegaan; waar desen Brief aan Anamkocham, Koning van
uit U2. kond zien, dat myne genegenheit Tonkin, tot vriendschap, en om te kennen te
meer tot UE, als andere Negotianten,i. geeven den onifang van des Konings Brief
strekkende.

die zyn Majesteit met het laatste Schip, hien
Verders hebbe uit den Brief gelesen, dat

aangekomen, aan den Gouverneur Generaalweinig Salpeier op Baravia was, dierhalven
gezonden heeft waar door verstaan hehbben denCE niet veel heeft konnen senden ; versoeke
welstandvan u Majesteit, en van zyn landen

daarom met den naasten meerder quantitein
dat ons ten allerhoogsten aungenaam is geweest,

gelieft te zenden ; ik zal de waarde van de
en willen vertrouwen dat het lang duuren

zelve in Zyde betaalen. Wat aangaat de
mag. Noch hebben uit de zelve Brief ver-stukken en kogels, heeft UE ook niet zoo vee
staan, dat UE. Hoogheit gaarne mêt een me-gesonden als wel geeischt had, door dien UE
nigte Salpeter was gedient, daar toe vlytzelf daarom benondigt vaart ; doch also-
hebben aangewend, om zoo veel te zenden,daar van niet veel versien zyt, versoeke met
als immers mogelyk wis geveest, alsoo uyhet eerste Schip, dat na Tonkin vertrekt
weeten, dat tot merkelyke dienst van het Rykdat UE mynen eisch gelieft te voldoen, ge-
i strekkende , daarom hebbe met het eerstelyk in desen Brief is gesteld, als mede de T¬
Schip zoo veel gesonden, als 'er gevoeglyk insere stukken, die UE voor desen geschreeven
konde geladen werden; maar met dese iweehebt, welke nu, alsoo van meening hen ten
volgende bekomt UE. Majesteit, zoo God de

Oorlog ie gaan, wel zouden te pas komen;
Heere de zelve behouden reise gelieve te ver-waar mede dan zalerkennen, wanneer over¬
leenen , de daar aan noch ontbreekende quan¬winning heb, de E. Compagnie my geholpen
titeit. Wat aangaat de Stukken en Kogels.heeft, en zal des zelfs naame nu noch nim
daar mede is t zoodanig gelegen, dat 'er metmermeer niet vergeten; noch versoek ik dai
het eerste Schip zoo veel Kogels gegaan zyn,

my een goede Konstabel mag toegesonden wer
als er voorleeden jaar gesonden zyn, en merden, om in Tonkin te woonen, waar aanza
dese Schepen zouden ook wel eenige gesondenbemerken UE goede genegenheit t'mywaarts,
hebben, 200 die hadden weten te bekomenen zal my ook zeer aangenaam wesen, en
om dat het ons bekend is uit de Brieven vanhem met een goede wooning voorsien, en ook
uuwe Majesteit, dat deselve gesind is ten Oor-in goede bewaaring neemen.
log te gean; doch 't is ons niet mogelyk ge-Met dit Schip, dat na Baiavia vertrekt.
weest ; evenwel zyn voornemens alle mogesy-hebbe niet anders te zenden aan UE., to
ke vlyt aan te wenden, om noch meerder teteeken van myn oprechte genegenheit en vrind

bekomen in toekomende , en dan te zenden alles,schap, tusschen Baiavia en Tonkin, die zo
wat zullen hebben konnen by een byengen boverlang duuren mag als Zon en Maan schynsel

onse eigene noodige behoefie, maar wat belang.geven zal.
de Stukken Geschut, daar van zyn wy zoeNu versoeke van UE. t volgende :
slecht voorsien, datzelfs groot gebrek hebben,4. Stux Metaale stukken van 6 pondkrait
te ineer, dewyl wy groote gedachten hebben1000 pl. (pikol) Salpeter.
van Oorlog, zoo dat wy alle bedenkelyke5oo pl. Zwavel.
middelen aanwenden , om ons zelven daar4ooo groote kogels.
van na behooren te voorsien; nochtans op dat58000 gemeene kogels
niet zoude schynen, als of eenige onwillighein38000 kleine dito s.
daar onder mogt schuylen, 2oo hebbe noch ge-pr swart Laken
zonden tive- schoone Metaale Sesponders, die5 pr blaauwe dito.

verhoopen ten hoogsten aangenaam zullen10 st groote Barnsteene koraale ketens, al
voor desen hebbe geeischt. wesen. Het is ons besonder aangenaam ge¬

Een party geschilderde kleeden. weest te verstaan, uit den Brief van u Ma-
Een party witte dito s. jesteit, mitsgaders ’t schryven van onse
Een party groote stukken Barnsteen. Kapitein, met 600 ponden swaarte Zy-
Een party Koper. de wederom beschonken waren, daar uit

Een party Tin dat hoope scheppen, dat onse vriendschap op
een goede grond gevest zynde, zoo lang zalSpaanse Realen, als voor desen geeischt heb

be. duuren als Zou en Maan haar schynsel zul-
len
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1672 len geven. Wat aangaat de andere geeischte de geringhen ten goede te nemen.

goederen, als Lakenen, Perpetuanen, wit-
te gesorteerde Lywaeen, Lissabonse Oly, de- Batavia in t Kasteel , ady 24 July Ae.
zelve zullen na gewoonte, tot vergenoeging 1672 Onderstond de Gouverneur Gene-
van uwe Majesteit, met dese Schepen, over- raal, en was geteekend.
koomen, zoo veel met het eerste Schips ruim-
te te zenden, nagelaten heeft moeten werden, JOHAN MAATSUYKER.
uitgesondert dat dit jaar zeer sober van La-
kenen zyn voorsien, zoo datu Majesteit daar A°. 1691 wierd de Heer Sibens wel
van niet hehoorlyk (zoo wy vreesen) zalkon¬ over eenige besenadigde Pelings na Ba¬

nen voorfien werden, dat het toekomende jaar tavia opontboden ; doch hy quam ’t jaar
geerne zullen verbeteren, daarom versoeke, daar aan, niet als Opperhoofd, maar als
dat zulx niet ten quaude werde geduidt Commissaris hier weder, en na dien tyd
meerder om desen te verlengen niet hebbende is hier de Koopman de Heer Jacob van
daarom eindigen met toewensching van alle Lov, eerst met zyn tweeden N. Leenderd-
goeds en voorspoed, aan u Majesteit lang le¬ soon, en daar na met een ander, tot A--
ven , welstand zyner landen, en vermeerde- 1700 gebleven.
ving der zelve, door een voorspoedigen Oor- Wat geweldenaryen desen Heer Czoc
log en overwinning zyner Vyanden. hy my zelf wel verhaald heeft) van tyd

Om dese te vergeselschappen, en onsegoede tot tyd door desen Koning aangedaan
genegenheit tot UE. Majesteit te betoonen zyn, is niet wel op te noemen. Zelf is
maar niet om dat het van eenige waarde zy, hy in persoon ook verscheide maalen ge-
zoo gaat hier nevens het naarvolgende , te vangen gezet, als 't geschenk haarer E-
weten : delheden, na ’s Konings gedachten, te

2ps. Scharlaken. gering, of niet na zyn zin was.
pr Groen Laken. Eindelyk is zyn E., dit niet langer
i p. Zwart dito. konnende harden, volgens ordre haarer
1 ps. Blaauw dito. Edelheden van Ae. 1699 , den 8 Fe-
5 stux diverse Kroonrassen. bruary Ae. 1700 met het Jachtjede

10 dito syne Moerissen. Caeuw , met zyn tweede, Cornelis de
1 Groote Spiegel, met een Ebbenhoate Lyst. Flines, en met onze ganschen omslag van
Wy versoeken dat u Majesteit het met een daar op Bata gekomen, na welken tyd wy

goede genegenheit gelieve te aanvaarden, en op dit Ryk niet gehandelt hebben.

VAN DEN

GODSDIENST

IN

AIN
At den Godsdienst, in ’t Ko- zoo na de Ziele (die zy als onsterffelyk

ningryk van Tonkin betreft. aanmerken, als na den lichaame of straf-
daar zyn ’er maar twee, te fen, of beloonen zal; maar het begrip,

weten de Heidensche en de Roomsche, ’t geen zy 'er af hebben, is zeer slecht,
die hier van gebruik, of noch zyn, of gelyk zy dat zeer klaar in de verschei-
ge weest zyn. den wysen van hen te verbeelden, doen

blyken.
De HEIDENSCHE GODSDIENST Ook stellen zy vast, dat zy hem juist

zoo neerstig niet behoeven te dienen, al-hier.
soo hy dog volkomen goed is, en aan alle

De oudste en de rechte Godsdienst der goed doet; maar de Duivel is hen een
groot Vyand, van den welken zy vastTonkinders is de Heidensche, en zy zyn,

gelyk de Chineesen, en andere volkeren stellen, dat hen alles quaads gedaan werd,
daar om strecks, Afgoden-dienaars. dien zy derhalven door veel Offerhanden

Zy stellen wel vast, dat ’er een Op- trachten te versoenen.
permachtig Wesen is, dat alles bestierd, De Afgoden, die zy aanbidden, heb-

zom-ben zeer wanstallige gedaanten ,en op alle de daaden en bedryven der
welmenschen let, en die hen ook hier na, mige na dese en gene menschen,
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eer als groote helden by hen bekend, an-
dere weer dese en gene Wangedrochten
of gevaarlyke dieren verbeeldende, ge
lyk men de zelve in menigte in hunne
Afgods-huisen en Tempels verneemd.

Tot desen dienst hunner Afgoden heb-
ben zy een groot getal Priesters, die in
dienst, kleeding, &amp;c. niet veel van die
der Chineesen verschillen, gelyk ook veel
zaaken, hunnen Gods- en Offer dienst ra-

kende , daar mede ten grooten deelen

over een komen.

Zy hebben ook juist geen vaste en ge-
sette tyden, om hunnen Godsdienst waar
te nemen, maar dragen daar zorg voor,
na dat hen dese of geene bysondere noo-
den drukken, als wanneer hen de Prie-

sters de offerhande, welke zy in dat ge-
val te doen hebben, en welke in hunne
handen komen moet, voorschryven, waar
in wel ’t voornaamste van hunnen Gods-
dienst bestaat, van den welken zy ook,

zoo lang ’t hen wel gaat, geen werk ter
wereld, gelyk zy ook geen uitzonde-
ring van dagen maken, dan alleen, dat
zy twee groote Feest-tyden hebben
van welke ’t eerste op hun Nieuwe-jaar,
of wel op de eerste nieuwe Maan van
hun Nieuwe-jaar, na het midden van
January; en het tweede ontrent het be-
gin van Juny, na dat zy in Mey hunnen
Oegst in de schuuren versamelt hebben,
begint, op welk eerste Feest zy wel een
weck of twee aan een mooi gekleed, en
zeer vrolyk zyn, brengende dan, en ook

op’t volgende Feest, al hunnen tyd met
dese en geene speelen door.

De ROOMSE GODSDIENST bier.

Schoon de Roomsche Godsdienst hier

van weinig belang, en ’er nu byna niet
meer bekend is, moeten wy 'er echter
van seggen, ’t geen wy daar van wee-
en

Uit den Brief van de Heer Henrik Ba-
ron, aan den Heer Buihschop op Batavia
A°. 1663 blykt ons, dat Alezander de Rho-

des, een Jesuit van Avignon, hier A-

1626 allereerst gekomen is , om op de
wyse der Roomsgesinden hunne Leere

jaarenhier voort te zetten, dat al eenige
aan een ingang by desen Inlandergehad

hoewel die dat op geen anderen grond
aangenomen heeft, dan met die hoope, dat
hen die nieuwe Godsdienst gelukkiger
dan de Heidensche maken zoude; maar

toen zy bespeurd hebben, dat zy meest
arm waren, en arm bleven, en dat hen
zelf ook meerplagen, dan wel bevorens,
overquamen, hebben de Tonkinders hen

zedert Ae. 1663 niet alleen beginnen te
vervolgen; maar den Koning heeft alle
de Jesuiten, en de verdere Christenen, die
’t met hen houden, den 25 September

YVINGE

des gemelden jaars openbaar doen aanseg.
gen, dat zy uit zyn Ryk zouden hebben
te vertrekken, dat daar op ook gevolgt
is, zonder dat men hen zedert hier weer
de allerminste toegang gegeven heeft.

Dit heeft echter niet belet , dat 'er
ondertusichen in stilte dese en geene
Priesters gekomenzyn, onder welke sich
mede herwaards vervoerd hebben Domi-

nicus Fuciti een Napolitaan , en Ema-
nuel Ferreira, die hier tot Ae. 1684 den
29 Octobergebleven, en den 23 Decem-
ber des gemelden jaars, met een Hollands
Schip op Batavia gekomen zyn.

De eerste was ontrent 30 jaaren in In-
diën, en 16hiergeweest, en wel 102 11
jaaren daar, dat hy by dag niet dorst te
voorschyn komen, en sich dan in een
Vaartuig ophield, besockende ’s nachts

de Christenen, om zyn dienst te deen.
Ook had hy 'er alhier Sooo gedoopt.
Hy was na Roomen ontboden, om sich
te verantwoorden; doch zeyde eerst over
Siam nog eens na Macao te sullen gaan, om
daar de ordre van zyn Overste &amp;c. af te
haalen. En zulke zyn ’er waarschynelyk
meer geweest, schoon die my onbekend
zyn

Derhalven zyn ’er hier en daar noch
wel cenige van die Christenen in ’t ver-
borgen gebleven, maar indien dit uit-
quam, zouden zy met de dood gestraft
werden waarom hier nu geen andere,
dan de Heidensche Godsdienst, bekend is.

Van den GODSDIENST van
7COETSJIENTSJINA.

Wat den Godsdienst van die van Coe¬
tsjiantsjina betreft, die verschild in den
grond niet van die der Tonkinders of

de Heidensche, gelyk zy ook evende

zelve foort van Tempels, Priesters, Fec-
sten, Plechtigheden, en H. dagen hebben.

Maar buiten dese is ook eenige jaaren
herwaards de Roomsche Godsdienst daar
ingevoerd, hoewel dit meest in der stil-

te, en juist zoo openbaar niet schynd te
geschieden.

Ten tyde dat onse Schipbreukelingen
van ’t Schip den Arion hier quamen
vonden zy hier cenige Fransche en andc-
re Priesters, onder welke my dese met
naame voorkomen: Pierre de Heute, Pau-
lus Sennemont, (te Foe aan’t Hof) Fran-
ciscus Godefroy, (te Tseun) Antonio de Vas
Corellas, te Fayfoe ) Pierre de Fleury
de vyfde Fransche Priester, die hier quam)
Nicolaas Tolentinus, Pater Anthonio (die

sich te Foe aan 't Hof meest onthield,
en Pater Emanuel.

Door den yver deser Priesters zyn daar

(zoo zy voorgeven, en ook den on-
sen gebleeken as al zeer veel Christenen

op hunne maniere gemaakt, die ook
al
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al vry neerstig ter Misse komen, en hun-
nen Godsdienst zeer ywerig waarnemen.

Ook hebben verscheide van dese Chri

stenen groote bewyzen van liefde aan de
onsen gegeven, met hen te spysen en te
troosten in hun ongeval, waar toe die
braave Paters de Heute en Godefroy voor-

al het hunne gedaan, en eindelyk gemaakt
hebben, dat zy, van allen verlaaten, en
van het hunne beroofd , noch zoo veel

geld bequamen, als zy van nooden had
den, om uit dit boos Roofnest in Siam

te geraken , om die penningen daar aan
zeker Fransch Bisschop weder te geven.

Ook was hier te Niaroe cen Bisschop,
Maryn Labbé, en in’t dorp Daing noch
een Franciscus le Bruge genaamd , dooi
welker ywer, met die van hunne mede-
sendelingen, dat gansch land door in die
korte jaaren reeds zoo veel Christener

gemaakt waren, dat in 't Landschap Ciam
alleen wel 40 Kerken en 10000 Christe-
nen, en in 't LandschapHoe, daar naast
aan gelegen wel 8o Kerken , en wel
2oooo Christenen gevonden wierden. In
voorige tyden ontrent Ae 1680, of wel
eer, zyn hier Dominicus Fuciti en Ema-
nuel Ferrcira mede geweest, en de eer-

ste wel S jaar; in welken tyd hy wel 400c

13&aa
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persoonen gedoopt had.
Wat reden nu de Koning heeft, om

dit in zyn land te dulden, is ons onbe¬
kent; hoewel ik geloove, dat hy dit niet
doet, zonder daar uit groote voordeclen
en nuttigheit te trekken, behalven dat
hy ook nu en dan wel van dese Prie-
sters (waar onder men zeer bequaa-
me mannen vind) tot ket waarnee-
men van Gesantschappen, en tot het
verrichten van gewichtige zaaken in an-

dere Ryken, gebruikt, gelyk hy, eeni-
gen tyd geleeden, Pater Antonio zoo na

Batavia gesonden heeft.
Maar, om recht uit de borst te spreken,

ik geloove, dat het met den Christen Gods¬
dienst daar even eens is, gelyk op veel an-

dere plaatsen, daar sich dese en gene Prie-
sters hebben nedergeset, en daar zy wel
veel moeite aangewend ; maar zeer weinig
gevorderd hebben, alsoo ’t den Inlan-
der weinig ter harten ging, of ook wei-
nig ingang hebben kan, om dat hen de
zaaken niet in den grond, en alleen maar in
haare buiten-schors voorgesteld werden,
om welke reden zy’er ook al zoolicht weer
af stappen, als zy zulken Godsdienst aange-
nomen hebben. Zoo dat dit moeite en
koste verloren is

BE-
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EERSTE HOOFDSTUK.

IAn onsen Handel in Cambodia. Grensen van dd Ryk, De Hoofdstad Cambodia
V in Prent verbeeld. Regeering van dit Land. Dood des jongen Konings A 1640.

De Koningin Thimeda. De Zoon des ouden Konings als zyn vervanger verklaard.
Dood des ouden en jongen Konings Ae 1642. Omstandig verhaal. ’s Lands Edelen, en
verdere Overheden. De Koning doet zyn oudsten Broeder en anderen dooden. Stou-
ten eisch van zyn Geheimschryver, dien hy ook van kant helpt. Elendige dood der
twee geborgene Prinssen. En hoe ’t met ’t jongste Prinsje ging. De Koning werd
Mohhammedaans, om zeker op den Throon te blyven.

TA dat wy van Tonkin,als in ’t Q. al mede de openbaare Zee heeft;
zeer groote betrekking 101 of anders steld men ook wel, dat de kust
den Handel van Japange- van China of Tonkin in ’t N., Pegu in
had hebbende, laatst gesproo- ’t W., en ’t Koningryk der Louwen in

ken hebben, konnen wy niet nalaaten 't O. legt, en daar aangrenst. Men kan
ook iets van dien, die wy eenige jaaren het net in de Kaart Ne. I. A., voor aan
in ’t Koningryk van CAMBODIA dre- dit Werk, sien , daar men alle die
ven, te zeggen, alsoo die voornamelyk naby gelegene Ryken ook zeer net by
mede op den Japanschen Handel gesien een heeft.
heeft, hoewel wy daar niet zeer veel van Het legt op ii graaden benoorden den
zullen voor te stellen hebben. Evenaar, en op de lengte van 128 graa-

Het werd van zommige Cambova, van dey en f' minuten.
andere Cambodia, en ook wel Cambo- Hoe groot dit Ryk in zyn uitbreiding
dja of Camboetsja genaamt, gelyk ik zy, is my onbekend, vermits ons Volk
met een Maleyts Tractaat, daar van han- dit noit van binnen bereisd heeft , dan
delende, zou konnen toonen. dat zy eens gelegenheit hadden, om ee-

Dit Koningryk grenst allernaast aan nige bedienden in gefantschap na ’t Ko-dat van Coetsjientsjina, waar aan men ningryk der Louwen te zenden, waar
ook wil dat het al zedert Ae. 1715 zou van wy hier na breeder zullen sprecken.

cynsbaar geworden zyn, en ’t geendoor Het best van allen is noch bekend de
een groote rey van gebergten, die van 't Hoofdstad van dit Ryk, mede Cambo-
N. W. na ’t Z. O. loopen, van een ge- dia of Eeauwek genaamt, doch wel ac
scheiden is. mylen de Rivier Menon of Mecon op-

Het legt wat bezuiden die Rivier van gelegen, welke wy Ne. 33. A in PrentCoetsjientsjina, tusschen welke Rivier,
zeer cierlyk verbeelden.

en ’t Koningryk van Siam, ook zoo een Hoe men van Batavia daar na toe zyn
rist bergen even eens gestrekt legt, of kours steld, kan men uit dese volgende
anders siet men ’t pas benoorden den Golf Instroctie, Ae. 1641 door de Heeren van
van Siam; die ’t ook in ’t W. gelyk het Diemen en van der Lyn geteekend , en

aan

De
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BESCHRYVINGE

nan de Opperhoofden van het Schip Oost-
kapel mede gegeven, sien.

Instructie voor de Opperhoofden
van ’t Fluit Schip Oost-Ca¬

pel, om te zeilen van dese
Rheede, na de Rivier van

Cambodia, en wyders na
Tayouan.

YIL. werd by desen geordonneerd
27e op morgen vroeg, na gedaane
23monstering de voyagie aan te vangen,
en daar toe de cours van hier na de

2straat van Palimbang te zetten, om
beoosten of bewesten Lucipara te paf-
feeren, en zoo voorts in’t gesicht van
Linga en Bintam aan de Oost-zyde te
loopen, wyders na de Eilanden Poelo
27Piessang, Poelo Timon, die gy moet
trachten te verkennen, om van daar

een vaste cours na Poelo Condore te
stellen, en alsoo de Rivier aan te zoe-
ken, by of ontrent de Rivier met lief
gekomen zynde, zullen UE. voor-
sichtig zyn, en wel doen uitsien, de
boot, om te diepen, voor af zenden,

en ’t lood van gelyken binnen boord
gestadig laten gebruiken.

Om het open van de Rivier Bassak
wel te vatten, en niet in de Zandban-

ken te geraaken, waar door uw Schip
en volk in perykel gebracht, en by
gevolg de Compagnie zulk een scha-
delyk ongeluk, als haar (Godt beterd
met het verlies van ’t Schip Noord-

wyk A° 1656 overgekomen is, on-
derworpen zou werden, 't welk UE
ten hoogsten aanbevolen blyft.

Zoo haast Gyl. de Cambodiase Ri-
23vier liebt gevat, en daar binnen geko¬
men zyt, zal de Onderkoopman of
Boekhouder deser Fluit sich terstond
per Schep-Praeuw met onse ne-
vensgaande brieven na by de Op-
perkooplieden Pieter van Regemortes,
en Herman Broekmans vervoegen, om
van Ul. aankomst rapport te doen
ten einde zy niet alleen ordre stellen
op het lossen van het inhebbende car-
gasoen voor dat Comptroir; maar ook
dadelyk afzenden, ’t geen wy ordon
neeren van daar na Tavouan te voeren,
om ’t zelve in der yl over te neemen,
en daarmede, zoo haast doenlyk, der-
waarts te navigeeren, waar toe ook
dienstig zal zyn, geroerde Rivier zoc
verre tracht op te komen, als ’t mo-
gelyk werd, zonder ondertusschen het
lossen en laden te verzuimen.

Wy recommandeeren en belasten Ul
dienvolgens tot spoedige bevordering
van ’t een en ’t ander geen iever te
spaaren, ten einde van daar na Japan
gebruikt werden moogt, waar toe u

VAN CAMBODIA.
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de Almogende zynen mildryken1e.
gen gelieve te verleenen.

Alle Spanjaarden, Portugeesen, en
andere Natien , die zonder onse paf-
sen vaaren, behalven die van Palim-
bang , Jambi , Siam , Patani, Djo-

hor, en Cambodia, als na geen vy-25

ands plaatsen gaan, zult gy aantasten,
en in uw geweld sien te bekomen,
haare goederen in een behoorlyke in-
ventaris overneemen, en u van de per-
soonen wel verseckeren, insonderheit
ook in diervoegen snedig nitsien na
Coetsjientsiense en Mataramse Vaartui-
gen, ’t zy die van daar komen, of
daar na toe gaan. Voornamentlyk
moeten UE. letten, dat van onse Vy-
anden (gelyk zy nu door ’t voeren van

onse en andere Vlaggen practiseeren73

niet misleid ofbedrogen werd. Wes-27

halven niemand, dien maar bezeilen
kond, wat Vlagge of teeken de zelve

voeren, onbekend zult laaten vaaren,37

maar voorsichtelyk visiteeren en377

Vyanden bevindende, daar mede han-77

delen, als vooren gesegt is, mits dat
zulx geschiede zonder merkelyk ver-27

suim van tyd, alsoo aan uwe spoedige77

verschyning ter bescheiden plaatse de27

Compagnie te veel gelegen is.77

UE. gaan gemant met 40 koppen,
en te dier behoefte geprovideerd van27

alles voor rz maanden. Maakt ’t ee-
ne en ’t ander strekke na behooren-

Administreerd Justitie volgens den ge-
neraalen Artykel-brief, en blyft wy-37

ders Gode bevolen

In t Kasteel Batavia

desen 13 May Ae 1641.

Lager stond

ANTONIO van DIEMEN.

CORNELIS VANDER LYN.

Een groot cieraad der stad is ’s Ko-
nings Paleis, dat wel maar met een hou¬

te heining omset, doch van binnen zot

net gebouwt, en daar al het houtwerk
zoo schoon vernist en verguld is, dat het
'er alles van enkel goud schynt te zyn.
gelyk men daar ook zeer veel heerlyke
dingen van Goud en Zilver gemaakt siet.

Dese vesting nu, schoon van hout, is
hier en daar met zeer veel Chinees Ge

schut, ook met 24 Hollandsche stukken
Kanon versterkt, die de Vorst nu en dan
van de Jachten Goa en Noordwyk ge-
kregen heeft. Ook zou men die ten eer-
sten, sommige op zeer cierlyke blaauw-ge-
schilderde, en andere op swart-verlakte af¬
fuyten leggen, alle zeer net van wissers,

E 3 le

tPaleis
des Ko-

nings.
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lepels, die wel Zilver schynen te zyn,
en verkensteerten, die mede zeer blank ge-
houden werden, voorsien.

In de voorige tyden plachten dese Ko¬
ningen te Baatsjong, ettelyke mylen en
dagen reisens landwaart in gelegen, hun
Hof te houden, om dat zy daar dichter
by de landen, daar ’t Goud valt, waren,
doch zedert de Koning der Louwen hen

met den Oorlog dreigde, zyn zy de Ri-
vier af veel lager na de Zee-kant afge-
zakt.

Dese groote stad nu werd door ver-

scheide Volkeren, die op dit Ryk han-
delen, doch voornamelyk (buiten hunne
Ingesetenen) door de Japanders, Portu-
geesen, Coetsjjentsiineesen , Maleyers.
en meer andere Volkeren, bewoond, die

sich zelven daar meest langs een zeer lan-
gen dyk neergeslagen hebben

Zommige woonen daar altyd, andere
weer maar voor een kortentyd, om hun-
nen handel te dryven, en hunne Waaren
te vertieren.

Het is in sich zelven een schoon vrugt-
baar land, dat overvloed heeft van Ryst
Slaven, Matten, Zyde, Rottingen, Gom-
melak, Wasch, Chincesche Ysere Pan

nen , Kopere Bekkens, Rochevellen
Peerden, weinig Peper en Tin, Muf-
cus, Rhinocer-hoorns, Benzoin , Har-
te vellen , Goud, Olifants-tanden, en
andere Waaren , ’t zy daar, of wel in
de nabuurige landen vallende. Doch
het is meest onbewoond, en ’t heeft vee
Kreeken, Rivieren, stilstaande en loo-

pende Wateren, alle de welke haaren
oorspronk uit een binnen-Meir hebben.

dat zoo veel waters van sich geeft, dat
niet alleen de Japansche Rivier, die ta
melyk wyd is, maar ook de Matsiaanse,

en de Rivier van Cambodia, sich krom
mende om de Oost, al haar water zeer

gemakkelyk konnen verswelgen, gelyk
ook de zelve ontrent de maand Augustus

voornamelyk wel 8, 3, jaizen meervoe
ten hoog konnen zwellen, wanneer zy

niet alleen de boorden hier en daar,maar

zelf ook het geheel land alom blank zet-
ten.

Dit Land is niet altyd op een en de
zelve wyse bestierd. Dat het in oude
tyden zelfs onder de Chineesen gestaan
heeft, zal ons uit de Brief van de Heer

Baron, onder de stoffe van China, hier
na blyken.

Ook heeft het ontrent Ae. 1626 noch
onder den Koning van Siam gestaan, van
welken zy naderhand weer afgevallen ,
en met welken zy daarom ook doorgaans
in Oorlog zyn.

A°. 1622 wierden zy door den Koning
van Siam met  groote Legers, te wa-
ter en te land, doch te vergeefs, aange-
tast, alsoo hy, na lang in de Rivier van

YVINGE

Cambodia gelegen, en die belegerd te
hebben, eindelyk opbrak, en esendig van
de Cambodiers geslagen wierd, dat hy
wel menigmaal heeft trachten te wree-

ken, doch daar niets op gevolgt is, niet
tegenstaande onse Heer Generaal hem
onse hulp en Scheepen Ae. 1634 noch
aangeboden heeft; daar van hy naderhand

alle hoope, door ’t oprechten van ons
Comptoir hier Ae. 1635, verloor.

In de later tyden wil men dat zy ver-
scheide overvallen van den Koning van
Coetsjientsjina geleden hebben, en door
den zelven Ae. 1715 overwonnen zyn.

Toen zy noch in den besten bloei wa-

ren, of ontrent Ae. 1635, waren hier wel

drie Koningen, die ook dit Koningryk
in drie gelyke deelen op dese voorwaar-
den verdeeld hadden, dat de langst-le-
vende eindelyk alles besitten, en dan al-
leen Koning van dit geheel Ryk zyn
zoude; hoewel de oudste van dese drie

Vorsten toen echter in alle voorvallen

meest geëerd, ontsien, en gehoorsaamt
wierd.

Onder den zelven, die beide de ande-

ren noch overleefde , was dit Ryk in veel
rust, en in die tyden heeft onse Maat-
schappy het daar ook zeer wel gehad;
hoewel de Portugeesen, die hier opzeer
sterk handelden, ons veel nadeel toe brag-
ten, gelyk wy hier na breeder zullen
sien.

Zelfs had dese oude Koning in veel
voorvallen veel goedheit voor ons over,
ons verscheide diensten doende, waar toe

hy geensins verplicht was

A°. 1640 in de maand Juny stierf de
jonge Koning, over welken de oude
Koning Oom was; doch liet die jonge
noch een ouder Broeder na, die nader-

'thand noch Koning geworden is. By
sterven van dien jongen Vorst verloeren
vy zeer veel in veel opsichten, alsoo hy

ons overal, waar hy maar kon, zeer be-
gunstigde.

Hy bleef aan ons tor2 Thayl, 8 Maas,
schuldig, die de oude Koning aan den
Oknea Calhom wel belastte te doen betaa-
en , doch door zyne haastige dood is zulx

belet, en op zyn tyd niet g-volgt.
Dese oude Koning had ook een ou

der Zuster, Nappra Thimeda genaamd

die daar na mede als Koninginne geëerc
is, en van welke haar Edelheden A° 1633
zeer veel werk gemaakt, gelyk zy in dat
aar ook met de Fluiten Brockoord en

Oost-Kappel in ’t bysonder aan haar Ma-
esteit schreven, en heerlyke geschenken

haar toesonden, ’t geen zy wel meest ge-
daan hebben, om door haare voorspraak.
ontrent zekere party Zyde , hen door ee-
nige moorddadige Chineesen ontvreemt,

wat beter te rechte te raaken, alsoo zy
toen niet alleen een groot deel in de be-

stie

Dood

des jon¬

gen Ko¬
ningsAo.

1640

De Ko¬

ninginne

Thime-

da.



Dood

des ou-

den en

des jon

gen Ko¬
nings Ao-

1642.

VAN CAM

tiering van dit Ryk had, maar niet lang
er na ook als regeerende Koningin aan-

gesteld wierd.
Na dat nu de voornoemde Koning Ae.

1640 overleden, en de oude Koning
genu aan de Kroon en ’t volle bestier
omraakt was, vond dese Vorst goed,
alszyn oudsten Zoon, Nac Tommeretiat
101ongen Koning, en zyn Opvolger,

zeer groot genoegen van de Grooten en
minderen, te doen voorstellen, van den
welken, als te dier tyd een Prins van 21
aaren, en van een zachten en vriendely-
ken imborst zynde , men niet anders,
dan alles goeds, te gemoet zag, weshal
ven ook ieder een aan den ouden Koning

met geschenken , en gelukwenschingen
daar over zyn genoegen quam betuigen.

deonder welke ons Opperhoofd toen,
Heer Joannes van der Hage, geensins van
de minsten was.

Dit was nu wel de gemeene verwach-
ting van allen; doch de tyd heeft het te-

gendeel geleerd, alsoo 'er ontrent A¬
1642, of in dat jaar, een zeer onver-
vachte opssand in ’t Ryk quam, waar
door de oude Koning, benevens zy-
nen Zoon, te gelyk van zyn Kroon en
leven, op een moorddadige wyse, door den
Koning, die hem gevolgd is , beroofd
wierd; een ongeval , ’t geen verdient,
dat wy het wat omstandiger verhaalen.

De Vorst, die dese Konings-moord
ondernam , was mede van Koninglyken
bloede, gelyk ook zyn Vader en Broeder

dit Ryk bestierd hadden; doch alsoo hy
al van jongs afaan ongemeen wild, woest,
stout, en een zeer groot geweldenaar te-
gen ieder een geweest was, waren de Ko¬
ningen van dien tyd al voor hem bevreest,
en deeden hun best om ’er hem buiten te

houden, gelyk daar door dese oude Ko-
ning, zyn Oom, aan de Kroon geko-
men, en waarby hy, volgens zyn voor-
geven, ook door den zelven in zyn regt
tot de Kroon verongelykt was

Dit nu wendde hy ook als een reden
voor, die hem al zedert een langen tyd

aangeset had, om zyn slag waar te nee-
men, en om sich aan desen zynen Oom
te wrecken , voorgevende zyn Kroon,
zoo hy hen, of iemand van de zynen,
in ’t leven gelaten had, niet zeeker te
zyn.

Hoc quaadaardig hy uit sich zelven
was, wwaren echter noit zulke godloose
aanslagen, om zyn Oom tevermoorden,
in zyne gedachten opgekomen; dog hu

dehad geheel andere wegen , om aan
Kroon te geraaken, gebaand; maar de
eerste aanleiding daar toe wierd hem door

een van zyn getrouwste slaven, een
Zwart, die vol geest en ongemeen gaauw

van bevatting was, gegeven.
Dese gemerkt hebbende, dat de Ge-
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heimschryver van den Koning wel het
grootste bestier over alles had, en zoo zy
hem op hun zyde kondenkrygen, alleen
in staat was om desen verongelykten
Vorst, zynen Heer, aan de Kroon te
nelpen , bedagt een middel, hoedanig
sich van zyn gunst, tot het uitwerken
van zynen toeleg, ten vollen te verseke-
ren.

Daar op ging dese Zwart, uit zyn
Meesters naam , by desen Geheimschry-
ver en blies hem eerst veel quaad van
den Koning in 't oor, en prees hem daar
op zyn Meester zeer aan, hem beloven-
de, dat zoo hy met zyn Meesser nader
over ’t middel, om den ouden Vorst uit
de wereld, en om zyn Meester aan de
Kroon te helpen, spreeken wilde, hy

them als zyn mede-bestierder deel aan

Ryk, en de helft daar van in handen ge-
ven zoude.

ditDe verbittering, die hy reeds op
in ’t oor blaasen tegen zynen Vorst op-
gevat had, dede wel zeer veel quaad
maar dit laatste voor al noopte hem zeer

sterk om nieuwe maatregels te nemen,
alsoo by daar op lust gekregen had, om
mede eens als Koning te heerschen.

Daar op quam dese Geheimschryver
by den jongen Vorst, en maakte met
hem en met zyn swarten slaaf een over-
eg van de zaak, hoe men die aanleggen,
voorsigtig uitvoeren, en hem daar na

nevens desen Prins deel in 't bestier des

Ryks geven zoude.
Men vond goed om den Koning, die

dagelyx tegen den avond gewoon was
met de Grooten, die dan by hem qua-
men, met de kaart te speelen, onder dit

pel op zekere leus van achteren te door-

stooten, gelyk dat ook in ’t byzyn van
desen Prins, hier toen mede gekomen,
en door desen Geheimschryver, die den
Vorst een papier overleverde , ’t geene
zy las, zeer behendig, maar ook op ze-

ker oogenblik geschiede, dat door bestel
van den Prins, en door desen swart, die
er mede by was, alle keersen en lichten
uitgeblaasen wierden, waar op de ande-
re Grooten, niet wetende wat 'er te doen

was, ten eersten de vlugt meenden te ne-
men, hoewel de meesten van hen mede

daar gedood wierden.
Ook waren 'er zekere lieden besteld

om op de gegeven leuse niet alleen het
Hof des Koning; maar ook alle de hui-

sen der Grooten, die den Prins verdagt
varen, in brand te steeken, zooras men

maar 't Hof in brand zou sien.
Dit baarde in den donkeren nacht niet

alleen een grooten schrik onder allen ;
maar ’t was ook oorsaak , dat alle de
Grooten, die noch overbleeven, de
vlucht namen; van welken zommigen
sich na den Zoon des ouden Koning-

(dien
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gevlugt waren, moest hy dit verder(dien hy tot zyn vervanger verklaard, en op

zyn beloop laten, agtende sich nu vastdie sich na de Zee kant in de beneden-

genoeg op den Throongeset, als hy maarlanden met 62 700 man op de Olifants-

Meester van de Raaden des ouden Ko-Jach begeven had) om den zelven ken-
nings , die nog hier en daar swierven,nis van zyns Vaders dood, en van zyn
werden kon, die metter tyd alle in zyncnakend gevaar te geven.
handen vielen, en meest aan een elendigSchoon de oude Koning nudood was,
einde geraakten.en al veel Grooten, die hem in zy-

Zommigen van hen wierden gekruisigt,nen toeleg hinderen konden, uit den
anderen geempaleerd, eenigen wierd hetweg geruimt waren, was hy echter het
vleesch van hun lichaam gesneden, enstuk noch niet meester, alsoo de jonge

hen gebraaden zoo lang te eeten gege-Vorst noch in’t leven was; doch om

sich ten eersten ook van hem te ont ven , tot 'er niet meer dan vel en been

slaan, zond hy 3 of aooo van zyne beste aan was; en zoo zy dan nog niet beswe-

en gecrouwste troepen na de beneden ken, wierden zy door midden gesabeld
Na dat hy nu de gevaarlyksten duslanden, daar zy dien Prins nog in zyne

Jacht (alsoo by nergens van wist) be- verre meester geworden was, ontbood
hy de Overheden van alle de Natiensig vonden , en ten eersten gelegenheit
die sig hier met der woon onthouden,kregen om hem van kant te helpen.
en dee hen allen den eed van getrou-Maar daar waren nog drie jonger
wigheit aan hem doen, uitgenomen denZoonen van den ouden Vorst, van wel

Tevinia, of ’t Opperhoofd der Ma-ke de een 6, de ander 1z, en de oud
leyers , die niet komen wilde, om datste 17 of 18 jaaren had, na welke men
hy nog aan des Konings dood twyffel-wel sterk zoeken deede ; dog alsoo de
de , dog eer hy verseckering daar vanPriesters die onder hunne bescherming
kreeg, deed hem de nieuwe Koning ge-genomen hadden, en zy na een van hun-
vangen nemen, elendig (om anderen afne Kerken (daar hen niemand uithaalen,
te schrikken) ter dood brengen, en aan-en waar aan ook dese geweldenaar, hoe
stonds een ander in zyn plaats stellenstout hy ook was, niet komen dorst)

Ook

1642.
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1642. Ook stelde hy aanstonds veel nieuwe

’s Lands Olenca’s, zynde deeerste en naaste Ryx
Edelen, Raaden aan den Koning. Dese maker

en ver-
als den Adel van het Land, die doordere O

verhe- gaans op de groote Land-vergaderinger
den. verschynen, en sich door hunne be

dienden een goude doos van Staat
(waar in verscheide kleener goude doos
kens met Cardamon, Caetsjoe, Pinang-
gereedschap &amp;c. zyn) doen nadragen,
om daar door hun pragt, rang, en ver
mogen aan te wysen : want uit hen wer-
den de cerste Landvoogden en Gouver-

neurs der buiten- Landen gemaakt.
Dus ftelde hy ook andere Tonimnes

(welker bedienden hen met zulke silvere

doosen volgen) Tevinia’s, en Nappra’s
(een soort van minder Overheden) aan
gevende alle de voornaame ampten aar
geen anderen, dan die hy zeker wist voor
hem te zyn.

Hy nu nergens meer voor te schroo-
men hebbende, had egter nog een ou
der Broeder, dien hy wel juist niet vrees
de , alsoo hy van een goeden imborst
was; maar alsoo hy zeer van ’t gemeen
volk gelieft, en hy in tegendeel zeerge
haat was van ieder, keurde hy best, de-
sen zynen goeden Broeder in ’t begin
van zyn Ryk deel in de Regeering te
geven, belovende aan hem dit zoodanig
zoo lang zy leefden, te zullen vervol
gen; dog dat hy dit geensins meende, is
naderhand klaar genoeg uit andere ge-
volgen geblecken, alsoo hy, die gemeen-
schap met er tyd moede werdende, sich
niet ontsag zynen onnooselen Broeder te
beschuldigen, dat hy gesogt had met zyn
Gemalin Perkase Satiry te boeleeren, dit
nader met een getuigenis van desselfs
Broeder bevestigende, waar op hy ook
kort daar na dien Broeder stil uit de we
reld hielp.

Dit vuil stuk werd , zoo by de Groo-
ten, die zelfs zyn beste vrienden waren,
als by de gemeente, zeer qualyk opgeno¬
men, zoo dat liy nu en dan voor quadc
aanslagen tegen hem bang begon te wer-
den; dog om dit weer eenigsins goed te
maken, iei hy alle de schuld van zyn
Broeders dood op zyn Gemalins Broe
der, van wellen hy toen zeide, dat niet
zyn Broeder, maar zyn Vrouws Broe-
der aan ’t voornoemd stuk schuldig was
alsoo by zelfs gesogt had zyne Gemalin
tot overspel te brengen, en ondertusschen
de schuld aan zynen onnooselen Broeder,
dien hy in zyn hert beklaagde, te ge-
ven , om ’t welle dan weer te straffen

hy nu goed vond den zelven aanstond
ter dood te verwysen , om daar door,
waar ’t mogelyk, de gemeente (die wel
beter wist) weer wat zand in de ooger
te werpen; hoewel men naderhand klaar

III. DEEL.
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der ontdekt heeft, op wat loose gron- 1642.
den hy dit ondernomen had.

StoutenOndertusschen daagde ook zyn Ge-
eisch vanheimschryver tegen hem op, dien hy be
zyn Ge-

looft had nevens hem deel in de Regee heim-

schryver.ring te geven, en die sich verbeelde
dat hy sich om geen andere reden van
zyn oudsten Broeder ontslagen had, dan
om zyne belofte ontrent hem (gelyk hem
die swart ook al verscheide maalen wys
gemaakt had) zoo veel te beter te kon-
nen nakomen; maar als hy nu van tyd
tot tyd vernam, dat ’er van die belofte

niets quam, en dat men hem zelfs niet
eens Oknea, en nog maar een Tonim-

ne , of Tevinia, maakte, begon hy
niet alleen tegen dien swart, maar zelf
tegen den Koning zeer stout te spreeken.
in zoo verre, dat hy hem dreigen dorst,
zoo hy zyne belofte niet naquam , wel
middel te weten, om hem, dien hy tot
de Kroon geholpen had , nog veel ge-
makkelyker daar van te berooven.

De Koning, die zulken taal onge- Dien hy
medewoon, en niet genegen was dit meerte
van kanthooren, zond dien zelven avond eenig volk
helpt.

op hem uit, dat hem, eer den dag aan
quam, stil van kant hielp

Terwyl ’er nu niets meer scheen ove-
rig te zyn, dat hem in zync zoo vastge
stelde regeering ontrusten kon, daagde
er cindelyk, een jaar na zyne verheffing
tot de Kroon, een nieuwe swarigheit op
die hy wel eenigsins gevreesd; dog zoo
ras nog niet te gemoed gesien had.

Het waren de jonge Princen Kinde
ren, van den vorigen omgebragten Ko¬
ning, die ondertusschen een grooten aan-
hang van eenige duisenden, die hem be¬

minden, gemaakt hebbende, voorgeno-
nomen hadden de dood van hunnen Va-
der en Broeder te wreeken; dog de toe-
leg der twee oudsten quam wat te vroeg
uit, waar door hun aanslag openbaar
wierd, en zy gevangen raakten.

ElendigeeiZy wierden eenigen tyd met hun
dood dergen vleesch, dat men met riemen uit hun
twee ge-

lyf sneed, en hen gebraaden te eeten gaf, borgene

gespyst, en eindelyk op een Piessang Princen.

boom leggende, dwars door midden ge-
kapt; dog hadden voor dese hunne elen
dige dood nog de nieuwsgierigheit om
de Sabels, waar medemen hen doorkap-
pen zou, te willen sien, om te beproe-
ven, of die, om dit te verrichten, ook
wel scherp genoeg waren.

En hoe 'tOok zou hy zekerlyk zyn moorddadi
met hetge handen aan den jongsten Prins, nu
jongste

pas 7 jaaren oud, al mede geslagen heb Prinsje

verdeben; dog zyne Moeder, deernis met dit
ging.kind hebbende, nam het in haare be-

scherming, en voor haar kind aan, zon-
der dat ik wete, of zy ’t altyd tegen zyne
lagen heeft weten te dekken.

Nu scheen hy al zeker op zynen Throon
F

te
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te sitten; maar zyn eigen gewisse, en ’t sig by de Javaanen en Maleyers te aan- 1642.
gestadig hoewel stil morren van ’t ge genamer te maken , Mohhammedaans De Ko¬

meen dede hem vreesen, dat 'er de een ningwierd, en niet alleen veel vryheden aan
werdof de ander tyd nog wel iets tegen hem beide die Natien in zyn Rylbegon te ver
Moh¬

uitbersten mogt. leenen, maar ook haar tot zyn Lyfwagt te ham me-
Om dit nu voor te komen, en van daans.nemen, zedert welken tyd, de zaaken in

hen niet af te hangen, begon hy van tyd dit Ryk een wonderlyken keer genomen
tot tyd met de Javaanen, en wel byson- hebben, waar van onse Narie wel het
der met den Landvoogd van Japara, vriend- smertelykste gevoelen gehad heeft, ge-
schap te maken, en sig met den zelven lyk ons uit het volgende Hoofdslnk, tot

ons leedwesen, nader blyken zal.ook zoo verre in te laten, dat hy, om

TWEEDE HOOFDSTUK.

E voornaamste Kooplieden hier. De Heer van Galen Ao. 1635 ons eerste Hoofd
Dbier. Krygt Ae. 1636 moeite met den Koning. De Heer Hagenaar Ae 1637

als Gesant herwaarts gesonden. Zyn komst hier. Zyn verschyning, en bevinding ten
Hove. Zyn Geschenk. Vergeefs Gehoor desselfs, en van Galen in ongenade. De
Heer van der Hagen Ae. 1637 hier Opperhoofd. ’s Konings beleeftheit daar na
tegen ons. De Chineesen vermoorden A°. 1638  1639 eenige Nederlanders, ait
Tonkin gesonden. De Heer van der Hagen A. 1640 overleden. Reise na 't Land

der Louwen door de Onse gedaan. Jeremias de Waal, en een Bootsman door de Por-
tugeesen vermoord. Geringe straffe daar over geoeffent. Abel Tasman neemt een
Jonk met goederen der Portugeesen. Beweging daar over door de zelve gemaakt.
De Heer Regemortes gaat Ae. 1642 na Batavia. Komt A°. 1643 hier weer als Ge-
sant, en werd deerlyk met alle de zynen kort 'er aan vermoord. Brief van den Koning
van Cambodia aan zyn Edelheit Maatsuyker Ao. 1672. Brief van de Heer Maat-
suyker aan den Koning van Cambodia.

Nder de Volkeren, die in en op hebben wy bevorens al aangewesen; dog
dit Ryk handel dreven, waren voornamelyk met ruwe Zyde, en ver-V de Japanders, Chineesen, Siam- scheidene gewerkte Zyde stoffen, en met

mers, Portugeesen, en Nederlanders wel Harten- en andere Vellen, die zy na Ja¬
de voornaamste. pan, en elders met groote winsten ver-

De eerste waren hier juist niet heel voerden.

sterk; maar hadden sig met 80 huisge De Siammers waren ’er wel nietveel ;
sinnen, te gelyk uit Japan gebannen, hier dog handelden 'er sterk, alsoo zy uit hun
neder gesteld; en sig by den Koning, Land met een groote menigte van Kar-
die A°. 1637 regeerde, zeer aangenaam ren en Wagens daar, en in 't Land der
weten te maken, met hem, ten tyde dat Louwen quamen, om de Waaren, daar
zyn oudste Zoon tegen hem opstond, en vallende, na Siam te voeren.
sich met geweld een weg tot de Kroon Veel grooter handel nogtans dreven
baanen wilde, in allen deelen de behulp- hier al van vry ouder tyden de Portu-
saame hand te bieden, en zedert heeft geesen, die, door hunne groote geschen-
hun Sjahbandaar ook zoo veel ingang by ken aan den Koning, en aan de Groo-
dien Vorst gehad, dat men geen ander, ten, sich al mede zeer aangenaam had-
dan hem alleen, noodig had, om de za- den weten te maken, hoewel zy by alle
ken wel te doen gelukken, die men ge- Koningen hier niet evenveel ingang ge-
negen was aan dien Koning voor te stel- vonden hebben.
len. Volgens hunnen gewoonen aard maak-

In veel grooter getal waren hier de ten zy hun werk ’er af, om ons daar,
Chineesen, die ook, volgens hunne ge gelyk elders, als Zee-roovers metaller-
woonte, de stad op en neder liepen, om lei swarte kouleuren af te malen Waar

den voornaamsten handel meester te wer- mede zy by zommige Vorsten, door
den, zomtyds de Waaren tot zulken groote geschenken verblind, al veel in-
hoogen prys opjagende, dat 'er geen an- gang nu en dan gekregen hebben.
dere na denken dorsten. Zy dryven hier Wat nu de Nederlanders betreft. die
grooten handel, en van hier ook op Ja¬ ze-hebben hier mede een vast Comptoir
pan, Tonkin, Quinam, Siam, en meer eendert Ao. 1635, en in 't eerst maar
andere Ryken. slegte Bamboese Logie gehad, hoewel

Met wat Waaren hier gehandelt wierd, zy ’er naderhand een beter wooning be¬

ko¬
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1635. komen hebden. Hier schynd al voor die
tyd een Compioir geweest te zyn, alsoc
ik A° 1623 den 23 October klaar lese,
dat de Heeren zeventienen belasten, dit

te lichten; dog Ae. 1635 is 't eerst regt
aangegaan.

De Heer De eerste, die onsen handel hierbegon-
van Ga¬ nen, en hier vast gelegen heeft, was de
len Ao.

Opperkoopman Jan Dirksoon van Galen1635 on

een man , die onse zaaken hier met zeeieerste

Hoofd veel ywer waargenomen heeft, en door
nier

den Opperlandvoogd de Heer van Die-
men eerst herwaards gesonden is.

Hy wierd van de Koningin hier al-
ookharen Zoon aangenomen, dat hier

een gewoonte, byna als in Tonkin, is

dog waar by hy hier geen voordee te

wereld, dan den blooten Eer-titel, had

Hy stond by den Koning van dien tyt
zeer breed, en had sig, niet tegenstaan-
de alle de snorkeryen en lasteringen der
Portugeesen , zoo aangenaam by dier
Vorst weten te maken, dat hem byna

niets van’t gene hy versogt, geweigert
wierd.

Hy lag hier met een Onderkoopman,
die zyn tweede was, en verzamelde alle
zoodanige goederen, met welke hy oor-
deelde de onsen in Japan dienst te zullen

doen, gelyk ’er jaarlyx van daar verschei-
de Scheeps-ladingen met Zyde, Zydt
stoffen, Harten-, Buffelfs-, Roche-vel-

len, en meerandere Waaren, derwaarts

vervoerd wierden, en waar door hy in
groote agting, zoo by de Koning en de
Grooten,als by zyne Oppergebieders, was,
te meer, dewyl hy de zaaken zeer bey-
verde , en als de nood het vereischte
rond uit de borst spreken, en sig voor
zyn Meesters zaaken in de bres stellen
dorst; dat hem in ’t einde egter zeer qua
lyk bekomen is.

Men zag dat A°. 1636, wanneer haar

Edelheden het Schip Noordwyk geson

den, en ’t jaar ’er aan met 't Schip de
geGalias Brieven aan den Koning

schreven hadden, waar in zy hem be-

kend maakten, dat zy roen ook 2 Yser

stukken Geschut over zonden, die zy
hem toestonden te moogen koopen, al-
soo zy wisten, dat hy daar op zeer sterk
geset was ; dog aangezien ’t Schip Noord-
wyk ondertusschen daar op een groote
droogte, Padrenpays genaamt, en in ’t
inkomen der Rivier gelegen, door he

misloopen der Japansche Rivier gebleven
was, en de Koning dertien stukken Ge-

schut, en 5oo pikol Koper, van dit geble-
ven Schip na sig genomen had, zonder
dit te willen weder geven, oordeelde de
Heer van Galen best, dit schryven hare
Edelheden ( die hier nog niet af wisten
zoo ten eersten niet op te volgen, maar,
haar alvorens kennis hier af te geven, om
hare nader ordre daar op in te wagten.

BODIA. 43
De Koning ondertusschen dit in haar

Edelheden schryvens zoo klaar vindende,
eischte die twee stukken wel zeer fors van
de Heer van Galen, waar op hy den Ko-
ning zoodanig antwoordde, als hy meinde
voor dien tyd noodig te zyn; dat egter
dien Vorst geen voldoening gaf

A° 1637 vonden haar Edelheden (en
in 't bysonder de Heer Lucassoon, toen
als Directeur Generaal het Oppergesa,
voerende) goed, om in de maand Maar
den Opperkoopman den Heer Henrik Ha
genaar, als Gesant aan den Koning, en
als Commandeur over 4 Schepen, her-
waarts te zenden, om te sien, of men
de geresen geschillen niet zou konnenby
leggen.

Iy vertrok dan in die hoedanigheit
met de Galeas, Warmond, Westsaanen,
en Waterloose Werve den 26 dito , en
quam den 11 May by een Portugees
Scheepje, ontrent de Rivier van Cam-
bodia, ’t welk onse gewapende Boots
niet weinig met zyne Bassen beschoot,
en hen ondertusschen gedurig toeriep
Venica , viljacos , Boratios , Lutberanos,
dat is: Kom bier, gy schurken, gy dronk-
aayts, en gy Lutheraanen; met al welk
schelden zy niet beletten konden, dat de
onse dit hun Vaartuig veroverden, waar

uit zy 139 pakken Benzoin, 30 stukken
Wasch, eenige Ysere Chincesche Pan-

nen, veel Kopere Bekkens, eenige on-
geopende Potten, en meer andere Waa-
ren gelicht hebben, latende nog vee
Ryst, Porcelyn, Koper, &amp;c. in het
zelve.

Ondertusschen zond de Heer Gesant
den Onderkoopman Pieter van Regemor-
tes , van Schoonhoven, met een welbe-
mande Boot na boven, om aan den Heer
van Gaien kennis van zyne komst te ge-
ven, die daar op egter den 15 dito eerst
vertrok; dog de Heer van Galen had al
zorg gedragen, om zyn E. Floris Jans-
soon , Schipper van de geblevene Fluit
Noordwyk, toe te zenden, met last
om de Brieven harer Edelheden aan den
zelven over te geven, gelyk daar op ge-
schiedde

Den 16 dito quamen zy met de Sche-

pen in de Rivier Matsian, die in ’t in-
komen naeuw is, en aan wedersyden
hooge boomen heeft, in welke zy door
de vloed en met een moye koelte fraeyen
voortgang langs eenige kleene Eilanden
hadden , tot dat zy eindelyk de opening
van de Rivier Simmeding (waar in’t jaar
te voren ’t Schip Oudewater gekomen
was) gewaar wierden, daar zy op 3; va¬
dem ten Anker raakten; dog naderhand

weder ’t zeil gaande, quamen zy, na
veel talmeryen, den 23 May by de Ja-
pansche Rivier, daar de zelve sig veel
wyder, dan te voren , vertoonde, en
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1637. en den 26 dito kregen zy den Heer van
Galen zelfs aan Boord, brengende nog 5
kisten met geld, die hy uit het Jagt
Noordwyk geborgen had, op welken tyd

men den Heer Gelant ook een omstandig
berigt van ’t blyven van dien bodem, en
van sKonings onregtveerdige handeling

gaf, om sig, by zyne verschyning voor
dien Vorst, daar na wat te schikken.

Het liep egter nog tot den 11 Juny
aan, eer dese Heer voor onse Logie
hier ten Anker quam.

Den 14 dito wierden de Brieven voor
den jongen en ouden Koning aan eenige
Grooten, ten dien einde afgesonden,
overgeleverd; dog men bevond, dat de
Opschriften verkeerd gesteld waren, dat

naderhand veranderd wierd.

Den 16 dito kreeg zyn E by schry-
vens van den Heer van Galen bericht, dat
hy heden met de Brieven en geschenken
na boven trekken moest, om door een

Nampra ter gehoor geleid te werden.
Zyn E, toen zeer onpasselyk zynde,

zogt dit wel eenige dagen te verschui-

ven; dog daar was niet aan te doen, en
hy moeft, zoo goed als hy kon, mede
optrekken.

Hy nam, tot zyn gevolg, 20 Mus¬
uettiers, en 2 Trompetters mede, liep

met zyn Vaartuig langs ’t Japans, Por-
tugees, Chinees, Coetsjientsjinces, en
Cambodisch Quartier, en sloeg, na 13

myl varens, een naeuwe spruit van een
halve myl in, daar hy met de zynen aan
Land trad.

Hy vond daar een grooten Olifant zon-

der tanden, nevens 3 of a karren.
Des ouden en jongen Konings Brie-

ven wierden door een Nampra, onder een
Zonnescherm, op den Olifant gedragen.

De karren wierden verdeeld. De eer-

ste, die eenigsinsverguld was, gebruikte
de Gesant, de tweede de Heer van Ga-

len, de derde de Tonimne, en de vier-
de de Schipper, die met zyn E. mede
gegaan was, en de zelve wierden ieder
door z Ofsen, na ’s Konings wyse, ge-
trokken.

By ’t Paleys gekomen zynde, traden
zy af; dog de Gesant was zoo swak, dat
hy door den Heer van Galen, en den Schip-
per, by de hand geleid moest werden
tot by de Gehoor-zaal, daar hy op een
grooten Cambodischen stoel te rusten ge-
set wierd.

Hy vond daar een schoone lange Zaal,
vol volk, zag daar een menigte Tonim-
nes met hunne silvere, en Okneas met

hunne goude Pinang-doosen, en daar na
den Koning, die over een houte leuning
voor over bukte, ontrent 25 treden ver-

der gewaar geworden zynde , boog hy
sig zeer nederig en laag voor hem ne-
der.

YVINGE

Hy zag twee Peerden by den zelven
of wat lager, staan, die met gras gevoe¬
lerd wierden; ook lagen ’er 2 roode sit-

kleeden, waar op de Geschenken, door

hem mede gebragt, geschikt waren, be-
staande in 2 Haakschutten, 10 Spaan-
sche Roers, 2 Pistoolen, 2 Lemmers

tot Slagswaarden, dog het verdere was

zeer net afgeperkt.
De Brief van zyn Edelheit wierd, in

een lap Chinees goud Laken gewonden,
en op een gouden Kop, in een verlak-

ten bak gelegt, met toewensching van
alle heil en geluk over zyn persoon en
Regeering, en door een Tonimne aan een
knea, en dooreen Olnea aan den Vorst

overgegeven, die last gaf de zelve ten
eersten te vertolken, en dat de Gesant,
alsoo by bespeurde dat hy zeer vermoeyd,
en niet wel was, in de Voor-zaal zyn rust
son gaan nemen, daar zy hem op een
gestikt beddeken, en eenige kussens neer

leiden, terwyl de Koning, by de Heer
van Galen sittende, beloofde zeer goede
geneesmiddelen aan den Gesant , van
velken hy ten eersten beter werden zou,

te zullen besorgen.
By die gelegenheit spral- de Koning

weer met den Heer van Gaien over de 2

stulcken Geschut, hem in den Brief ha-

rer Edelheden belooft, ja zelfsbegon hy
ook den Heer Gesant er van te spreeken,

durvende van den zelven, in plaats van
2, wel a ftukken versoeken ; maar de

Heer van Galen sneed dit zeer behendig
af, met aan den Koning (die in 't Ma-
leyts den Gesant aansprak) te zeggen,

dat die Heer geen Maleyts verstond;
log dit voldede den Koning niet alleen
niet, maar hy geraakte daar over verder
met den Heer van Galen in zeer harde

woorden , die hem tot antwoord gaf,
dat hy hem die stukken noit geweigerd,
en alleen maar versogt had, daar mede

zoo lang te wagten, tot dat de Gesant
zynen last zou afgelegt, en zyne zaaken
by den Koning verrigt hebben.

Het was zoo verre van daar, datdit

den Koning ter neder zou zetten, dat
hy sig naderhand niet eens verweerdigde
op eenig voorstel van den Heer Gesant

e antwoorden, en op de Heer van Ga
en bleef hy zoo verstoord, dat hy hem
naderhand niet meer onder zyn oogen
heeft willen sien, verbiedende uitdruk-
kelyk, dat hy oit meer ten Hove zou
komen, alsoo by hem geen gehoor meer
verleenen wilde.

Dit bewoog dan haar Edelheden, by
de te rugkomst van den Gefant siende,
hoe slegt daar alles dit jaar uitgevallen
was, om de Heer van Gaien op zyn ver-
soek van daar te ligten, gelyk hy ook
Ae 1637 door den Commandeur Krook
van daar gevoerd, en de Heer Opper-

koop-

Vergeefs

gehoor

des zelfs,
en de Hr.

an Ga-
len in

ongena-

se.

1637.

Zyn Ge¬
schenk.



VAN CAMBODIA. 45
onsen veel grond kregen, om dese Chi-1637. koopman Johannes van der Hagen in zyn
neesen te doen vatten, en hen in procesDe Heer plaats als Opperhoofd gesteld is.
te betrek ken.van der Ook gaven haar Edelheden aan der

Hagen Men wees ons alle de Zyde wel in 'tAo 1633 zelven last, om den Koning noit meer
eerst toe, met belofte van ook die moord-hier op over die 1; stukken, of over de coo piko
dadige schelmen te zullen straffen; maarperhooft Koper, aan te spreeken
alsoo de jonge Koning ondertusschenZoo ras de Koning bespeurde, dat
quam te sterven, vonden die schelmenhy niet meer daar over aangesprooker
(waarschynelyk door geschenken) mid-wierd, was al zyne verbolgendheit over,
del om te ontvlugten, hoewel wy ’er na-ja ’t was zoo verre van daar, dat hy ons
derhand nog een, door toedoen van dennieuw Opperhoofd eenigsins qualyk be
ouden Koning, bekomen, en hem najegenen zoude, dat hy hem, en ons, in te
Batavia gesonden hebben, daar hy Gegendeel allen dienst dede.
rabraalet is.Ook gaf hy een groot bewys daar af

Ook hebben wy van die gansche ladingwanneer hy sig in’t Proces, doorde Por-
maar 6; picol weder gekregen, daar mentugeesen tegen ons, over ’t nemen van
anders, ware de jonge Koning in ’t le-hun voornoemt Scheepjen Bassak, in de
ven gebleven, zekerlyk ook al die ande-Rivier van Cambodia, door  van onse
re schelmen, en ook veel meer Zyde, inBoots, volkomen op onse zyde verklaar
handen gekregen zou hebben.de, en dat tot ons voordeel uitwees

Dit proces nu in ’t jaar 1640 voorge-Ook leende dese oude Koning Ao. 1638’SKo

vallen, en de Heer van der Hagen gene-nings be den 9 April 30oo thayl, of oooogl, aan
leefdheii gen zynde, om van hier na ’t Vaderlanddatde E. Maatschappy uit vriendschap.
tegen te vertrekken, schreef om zyne verlos-geaan zyn Majesteit Ao. 1640 met eenOnS.

sing na Batavia, en de tweede persoon-schenk van 100 thayl Japans schuit-sil-

de Opperkoopman Regemortes , vertrokver, en nog een stuk Geschut, om onse
toen mede derwaards, om by haar Edel-danlcbaarheit te toonen, weder gegeven
heden te versoeken , dat hy in van derwierd; hoewel hy anders, zoo hy toen
Hagens plaats hier Opperhoofd werdengeldgierig geweest was, nog wel 6oc
mogt, zullende ondertusschen de On-thayien van dat geld had konnen trek-
derkoopman, Gerard van Wusthof , hierken

het ampt van tweede in zyn plaats waar-Ae. 1640 verlooren wy ongemeen vee
nemen.by 't overlyden van den jongen Koning,

Terwyl Regemortes na Batavia wasdie een zeer goed Vorst, en ons in aller
stierf de Heer van der Hagen in de maancdeelen gunstig was, gelyk hy metter tyd
July 1640 aan een heetc koorts, diehenover de zaak der Chineesche Moorde-

in 24 uuren , tegen aller gedagten, zeernaars van ons volk, zoo hy dat verder
schielyk wegsleepte; na welken tyd denbeleeft had , ook sckerlyk betoond zou
E. Wusthof de zaaken van dit Comptoirhebben, hoewel de zelve naderhand een

tot de komst van het nieuw Opperhoofdgeheel andere keer nam.
waarnam.De Chi- De Heer Karel Hartsink had Ao. 1638

neesen Den laatsten September verscheenena 1639 een Chinees Jonk met cenige Zy-
ver- de Heeren Regemortes, en Herman Broek-de in Tonkin bevragt, en 18 Nederlan-moorden

man hier als Opperkooplieden, en tege-ders ’er by gevoegd, om daar mede naAo. 1636
21639 lyk beiden als Opperhoofden, om denJapan te stevenen; dog de Chineesen, een
eenige handel en de zaaken der E. Maatschappybesluit genomen hebbende om die Hol
Neder¬

hier met zoo veel meer luister waar telanders, zoo ras zy in Zee zouden geko-landers.
nemen, dat zeer wel quam, alsoo zy,men zyn, te vermoorden, en de lading
tot hunne verwondering den Heer vanmet malkanderen te deelen, stelden dit
der Hagen, dien zy vervangen zoudenook in ’t werk, en benamen hen allen ’t
overleden vonden.leven, voornemens zynde om na China,

Daar na heeft de Onderkoopmanof na ’t Eiland Kelang, in de plaats van

Wusthof een Reise van veel belang in su-na Japan, te vertrekken.
ly 1641, nevens eenige andere, na hetNa dat zy nu den buit te zamen ge-
Koningryk der Louwen ondernomen ;deeld, en de voornaaimste van hen een
dog alsoo wy daar van hier na in ’t by-Wankan (een kleener Chinees Vaartuig
zonder sprecken, zullen wy voor afmaargekogt had, geraakten de zelve met ee-
voortgaan, om de zaaken , die tot denige van dese baalen Zyde , door een
stoffe van Cambodia behooren, te verwonderlyke schikking Gods, en tegen
volgen.hunne gedagten, in Cambodia, alwaar

Terwyl ons volk nu op dien togt was,men onder de goederen, die zy daarver-
is 'er eenig geschil in Cambodia, tusschenzogten, de briefkens, die tot dese Ton
eenige Portugeesen, en eenige Matroo-kinse lading behoorden, en zelfook som

mige stoffen vond, nog met het bloed sen van de Fluit de Saeyer, misgaders
deser Nederlanders bespat, waar op de eenige van onse Logie-gasten, geresen,

datF 3
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giftige pyltiens om ’t leven gebragt 1641.1641. dat eindelyk in een hevig gevegt veran-
wierd ; behalven dat zy ook eenlge Boots-derd is, gedurende het welke den Assistent

man, ver¬Matroosen swaar gewond hadden.Jeremiat Jeremias de Waal in een pagger beset,
moordde Waal, en door de Portugeesen met eenige ver-
door deen ecn
Portu-

geesen.

aa

a

der

aus

Aenghe eas
uns
K6. rer

Aei

2las
&apg. der

r
—

8 a

Kort na dit voorval komt de Bootsman en dat de dood van den Bootsman door de

van die Fluit, van alles onkundig zyn- dood van zynen moordenaar alleen te boe-
de, in ’t quartier der Portugeesen wan ten was, wechalven zy versogten, dat de
delen, daar hem door een Portugees zeer Koning dog niet geliefde toe te staan.
moorddadig 't hart afgesteken wierd dat men dit met geld afkoopen zou, al-
over welke twee schenddaaden men de soo zy dan dagelyks van de Portugeesen
Portugeesen by den Koning aanklaagde, zulke moorden af te wagten hadden.

Slegteten einde de schuldigen daar over geftraft Ondertusschen wisten de Portugeesen
straffemogten werden. met hunne geschenken by den Koning, daar

Na dat hier over Rigters gesteld, en en anderen, zoo veel uit te werken, dat over.

die twee gevallen in al hare omstandig- de ter dood gevonniste Portugees los
heden waar bevonden waren, wist men gelaten, en met het betalen van 300 thayl
geen middel om aan te wysen, wie de vry gekeurd wierd, waar mede ook de
regte moordenaars van dese lieden waren; zaak van den Bootsman voor afgedaan ge-
dog om hier egter uit te raaken, velden houden, gelyk ’er aan ons in ’t geheel
dese Regters het vonnis aldus, dat de 600 thayl voor die twee moorden aange-
oudste Portugees in ’t huis, daar de Waal boden wierd. En alsoo onse Opperhoof-
gedood was, zou sterven, of anders den den dit bloed-geld niet wilden aannemen,

schuldigen moeten aanwysen, gelyk hi belastte zyn Majesteit dit geld in handen
ook daar op ten eersten vastgeset wierd. van zynen Geheimschryver, Oknea Tire-

Wegens den Bootsman zouden zy, medols te stellen.

volgens ’s lands wetten, 300 thayl, en In dit zelve jaar verscheenen de Por-
een boet aan den Koning, betaalen. Waar tugeesen hier met een aansienlyk Car-
tegen de Opperhoofden inbragten, dat gasoen van Zyde, en verscheide Zyde

stoffen, met voornemen om die op denons bloed voor geen geld te koop was,
naam
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1641. naam van dese en gene Cambodische
Kooplieden na Japan te vervoeren, om
daar door te beletten, dat wy hen in Zee
niet aantasten, en ons aan hen wreeken
mogten.

Zy deden dit ook, gelyk zy die dan in
2 Jonken geladen, en die in staat gebragt
hebben, om onder opsigt van een Chi-
nees, en een Sjahbandaar, na Japan te
zeilen; dog alsoo zy vreesden, dat onse
Fluit Oostkappel, die met een lading
van Cambodische Waaren na Japan nu
mede zeil-vaardig lag, hen waarnemen
mogt, deden zy den Koning versoeken,
dat hy aan die Fluits Opperhoofden be-
liefde te doen verbieden , van hen in Zee
aan te tasten.

Onse Opperhoofden deden den Ko¬
ning aanseggen, dat de Overheden van
dien Bodem hunnen geheimen last van
haar Edelheden hadden, om alle Vyan-
den, die zy in Zee ontmoeten mogten,
aan te tasten, weshalven het in ’t ver-

mogen der Opperhoofden alhier niet
stond, om desen last van haar Edelheden te-

gen te sprecken, waarna zy sig ook geen-
sins gedragen zouden, weshalven de Heer
Regemories by ’t langer ophouden van dii
Schip, over alle schade en verdere moe-

jelykheden, een zeer kragtige betuiging
dede, alsoo dit Schip zyn tyd van noo-
den had, om in Japan te konnen geraa-
ken

De Schipper deser Fluit, Abel Tasman,
betuigende niet langer te mogen wagten,
liep 3; dagen voor dese Jonken in Zee,
kruiste cenigen tyd op de zelve, kreegse
beide eindelyk in 't oog ; dog wierd maar
meester van de eene, alsoo de andere hem
door de duisternis des avonds ontsnapte.

Hier over betrokken de Portugeesen
de onsen naderhand in regten; dog ter-
wyl dit Ae 1642 voor den Regter dien-
de, wierd die grouwelyke moord van den
ouden Koning en zyn Zoon uitgevoerd.

Na dat sig die voornoemde gewel-
denaar nu vast genoeg op den Throon
geset had, wisten de Portugeesen door
groote geschenken aan hem, en eenige
van zyne Vrouwen, het zoo verre te
brengen, dat de Koning niet alleen, over
t nemen en aantasten deler 2 Jonken ,

aan den Heer Generaal na Batavia schreef

maar hy ontbood ook den Heer Regemor-
tes by sig, eischende van den zelven,dat

hy alle die goederen, die wy in die Jon-
ken genomen hadden, aan de Portugee-
sen zoude hebben weder te geven. De

Heer Regemortes, daar gansch niet toe
genegen, overlei die zaak rypelyk met
de zynen, en vond goed een preuve te
nemen, of men door geschenken zyn Ma
jestcit niet zou konnen winnen, om ver-

andering ontrent dit vonnis te krygen.
Dit gelukte, tegen verwagting, zeer
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wel, zoo dat de Portugeesen, wanneer
zy na onse Logie quamen, om dat ge-
veld Vonnis uit te voeren, last kregen te
moeten vertrekken.

Zy deden dit wel; dog gingen met een
veel grooter geschenk, dan hun vorige,
na ’t Paleis, bestaande in een gift van
600 thayl, die hen belast wierd daar in
zeker vertrek te laten, en tot een nader
tyd, alsoo de Koning na buiten gere-
den was, te wagten; hoewel zy niet
lang daar na hun oogwit zoo veel te be-
ter bereikten.

Aangesien nu onse zaaken hierhoe lan-
ger hoe meer na hun einde scheenen te
hellen, en dese Koning nergens ordre op
stelde, maar in tegendeel den genen, die
hem ’t meest gaf, begunstigde, vond de
Heer Regemories geraden, zelfs eens na
Batavia te gaan, om haar Edelneden een
net verslag van onse zaaken, en van ’t
gedoente des Konings, te geven, en, voor
al, om sig zelven, alsoo by donkere wol-
ken komen zag, van dit Comptoir te
ontslaan.

Hy vertrok in de maand December des

jaars 1642 van daar, by welke gelegen-
heit ook de Onderkoopman Wusthof om
zyne verlossing van hier versoeken dede ,
alsoo zyn verband ten einde was.

Daar op quam deFluit de Oranichoom

in de maand May Ae 1643 hier, met
welke de E. Wusthof verlost, en met het

Cambodisch Cargasoen den 20 Juny
over Tayouan na Japan gesonden wierd.

De Heer Regemortes, voor zyn vertrek

van hier verscheide bewysen van den
moorddadigen aard des Konings ontrent
anderen bespeurd, en zelfs gevallen ge-
had hebbende, waar by hy voor zyn ei-
gen leven begon te vreesen, had daar
van, by zyn komst op Batavia zoo veel
opening aan haar Edelheden gegeven
dat hy versogt van dit Comptoir ontsla-
gen te zyn.

Alle de aanbiedingen van haar Edel

heden waren in 't eerst niet bequaam
om hem te doen veranderen; maar wan
nieer zy eindelyk voorstelden , hem als
Gesant te zenden, met vertooning, dat
hy dien niet aan ’t leven zou durven ko

men, liet hy sich eindelyk weder bewe

gen, hoewel dat niet zonder groote vree
se, die hem nog altydbybleef, geschie-
de

Hy vertrok dan in die hoedanigheit
herwaarts, en quam ’er den 30 Sepzem-
ber deses jaars, met een schoon Oorlogs
Jagt.

Den 27 November daar aan, versogt
hy gehoor by den Koning te hebben, dat
hem wierd toegestaan

Hy ging dan op dit bekomen verlof,
met 12 oppassers, en met een grooten
treyn van Kooplieden, Schippers, en

Assi-
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Assistenten, die, om zyn aansien tever-

meerderen, alle te peerd sig vertoonden,
na ’t Hof, alwaar hy zoo haast niet in een

breeder straat, ontrent de Marktgeko¬

men was, of zy wierden door een groot
getal Soldaaten des Konings omcingeld,
en neder gesabeld.

Op dat zy nu ook verder meester van
ons ander volk in de Logie werden, en
die geen bericht van dese aangerechte

hadden zy voormoord krygen mogten,
af alle de wegen beset, behalven dat de

zelve wel 3 mylen van’s Konings Paleis

afgelegen was.
Zoo ras zy nu al het volk van dit Ge

santschap dus van kant geholpen hadden.
zonden zy ook eenig volk na onse Lo-
zie, om het daar verder schoon, en sich
ook meester van alle onse goederen te
maken.

die inDe Onderkoopman Bukkon,
het tweede huis der Logie was, dit ge-
spuis zeer wild siende aankomen, en voor

onraad bedugt, liep met een zak geld,
die hy van twee Japanders eerst even ont-
fangen had, ten huiseuit, het welk door

een van dese moordsugtigengemerkt zyn
de, wierd hy ten eersten van hem agter
haald, en neder gehakt, welk droevig
lot ook al ons ander volk, dat nog in de
Logie was, en ook den Opperkoopman
Broekman, een Bremer van geboorte
trof.

Daar op wierd de Logie van hen eerst

geplunderd, en daar na om verre ge-
haald, en of dat nog niet genoeg was,
zoo hebben zy ook kort daar aan eerst

het schoon Jacht Ryswyk, ; mylen be¬
neden de Logie, ontrent het dorp Fonom
bing leggende, en daar na ook de Fluit de
Oranjeboom , die pas uit Japan geko
men was, zeer behendig (alsoo zy als
vrienden, gelyk wel meer gebeurde, daar
aan quamen) afgeloopen, en al ’t volk, dat
zy maar in handen krygen konden, ver
moord; dog in de 60 stux, die ’tont-

swommen, en na ’t Bosch gevlugt wa-
ren, werden naderhand, door den hon
ger geperst zynde, gevangen bekomen,
welke de Koning toen als slaven onder

zyne Grooten verdeelde.
Een moord, die wel op lass van den

Koning uitgevoerd, maar die van de on-
sen voornamelyk den Portugeesen, als de
eerste aanstokers hier toe, geweten is.

Na dat nu ons volk (waar onder een
Wondheeler, een Stuurman, en een
Timmerman was) dus drie jaaren in dese
elendige slaverny geweest waren, heeft
dese Koning sich eindelyk over hen er
barmd, en die genen, die van hen nog
leefden, niet alleen in vryheit gesteld,
maar (dat te verwonderen was) hen ook

verlof gegeven, om met het Schip den
Oranjeboom na Batavia te vertrekken,

YVINGE

daar zy ook eindelyk, na lang omswer- 1665.
ven, en na veel elenden, alsoo die Fluit

zeer slegt gesteld was, door Gods zon-
derlinge goedheit aangekomen zyn.

Om nu echter eenigen schyn van hun
regt tot dit moorddadig bedryf te geven,
heeft men hier naderhand voorgewend,
dat dit geschied is, om dat eenen Broek
man, met de Fluit de Zaejer na Japan
geschikt, eenig silver uit de zelve geligt,
en dat door hulp van eenige Matroosen
in ’t Bosch geborgen had. Een onnosele
reden, die gansch niet klemde, en waar
over men hem kon gestraft hebben, zonder

dat zoo veel andere onnooselen daarom

zoo droevig hadden behoeven te lyden.
OnsNa desen egter schynen haar Edelhe
Comp¬den weder bewogen te zyn, om hier op
toirhier

nieuw eenl Comptoir op te regten, alsoo Ao 1659

veer af¬my uit de Malakse papieren van A°. 1655
gébro-klaar gebleken is, dat zy het toen we
ken , en

der van alles beroofd, en afgeloopen heb-
Aots

ben.
veer op-

geregt.Ook hebben wy Ae 1665 hier weder
een Comptoir en Logie gehad, om de
Muscus en Benzoin, die hier uit het Land

der Louwen gebragt wierd; want schoon
hier zeer veel andere Waaren vielen, die

kon men ook in andere nabuurige Ryken
krygen, daar wy reeds Comptoiren had-
den.

A°. 1667 hebben wy hier weder een
groote ramp gehad, alsoo al ons volkhier
weer door eenige baldadige Chineesen
vermoord, en onse Logie van alles be-

roofd is.

Men oordeelde in 't eerst, dat dit door

last van den Koning weer geschied was ;
dog de selve heeft, om zyn onschuld in
desen te vertoonen , dese moordenaars

voorbeeldelyk doen straffen, met belof-
ten van de ; Nederlanders, die hy nog
onder sig had, ten eersten na Batavia te
zullen zenden, waar van wy 'er Ae. 1669
al 2 in handen hadden.

Dat wy nu nog eenige jaaren na dien
tyd op dit Ryk gehandeld hebben, is ze¬
ker, behalven dat men dit ook klaar aan

dese 2 volgende Brieven sien kan.

Brief des Konings van Cam-
bodia, aan zyn Edelheit

de Heer Maatsuyker, en
de Ed. Ed. Heeren Raa-
den van Nederlands India.

Esen Brief komt uit een zuivere gene¬6

gentheit en oprecht gemoed, met he¬
Jonk van Intsjeh Alang, benevens nog een
andere van Okiniak Lahum, zy luid al

volgt :
Dese Brief komt uit een zuivere genegen

heit van Jang de Pertoehan, Koning van
Camboetsja, aan den Gouverneur Generaal

en

Brief van
den Ko¬

ning van

ambo¬

dia , aan

zyn Ed.

Maatsui-

ker Ao.
1672.
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1672. en Raaden van Indien, die in grootheit zyn,
en ook onwinbaar, en die de Stad Batavia
regeeren, die God wil geven een langleven in
dese wereld.

Vorder na dat de Gouverneur Generaal en

Raaden van Indien , hebben een Brief ge-
schreeven met Intsjeh Ibrahim, Gesant van
Jang de Pertochan, die met eere hebben

ontfangen, en my ook aangenaam is geweest.
van wegen de wedersydse vriendschaptusschen
de iwee plaatsen, Camboetsja, en Batavia.
die ook voor aliyd onverbrekelyk wesen, en
zoo lang in stand blyven zal, als de Zon en
Maan haar schynsel zullen geven

Vorders na t zelve heeft Jang de Per-
tochan niet anders te zenden aan den Heer
Generaal en de Raaden van Indien, dan t
gene in desen Brief geschreven staat, te we-
ien, 50 Cati Cabessa en witte Benzoin, en
1.0 Cati middelbare Benzoin, nevens 6 pi-
kol Wasch.

Versoeke den Generaal en Raaden van In-
diën die in vriendschap gelieven aan te ne-
men , alsoo ’t van kleene waarde , en een
bloemken zonder reuk is.

Dese Brief was in 't Maleyts met een

Arabische letter zeer cierlyk geschreven,
zeer konstig toegevouwen, en wierd in
een stuk goud Laken gewonden, over-

gesonden, en zoo ook overgeleverd.

Briefvan zyn Edelheit de Hr.

Joan Maatsuyker, Gouver-
neur Generaal van Neder-

lands Indien , aan den Ko¬
ning van Cambodia.

E Gouverneur Gencraal, en de Raa-Brief van

de HeerLy den van Indien tot Batavia, doen met
Maatsu desen Brief den Koning van Cambodia, Jang
ker aan
den Ko de Pertoehan, grocten, en hem toewenschen
ning van een lang leven met gesondheit en alle voor-
Cambo¬ spoed, die een mensch op dese aarde zoukon¬
dia.

nen genieten, of wenschen.

Voorts zoo laat den Gouverneur Generaal,
en de Raaden van Indien den Koning van
Cambodia , Jang de Pertochan , weten,

Dese zelve spreckwyze byna, vinden wy Pf.
7215. die daar in de zelve kragt van beteekenis van
altyd, of om een zeer langen tyd te kennen te ge-
ven, gebruikt werd.

III. DEEL.
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dat zy den Brief, die 't hem belieft heeftin
het verleden Moesson te schryven, met de
Jonk van Intsjch Sanam, Inwoonder deser

stad, zwel ontfangen hebben, nevens de ge-
schenken daar by gesonden , namentlyk 50
Cati Cabessa en witte Benzoin, en 150 Ca-
ti middelbare dito, en 6 pikol Wasch; wel¬
ke Brief en presenten ons wonderlyk aange¬
naam geweest zyn, alsoo wy daar uit gesien
hebben de opregte genegenheit van zyn Ma¬
jesteit, den Koning van Cambodia , om in
vrede en vriendschap met den Gouverneur
Generaal en de Raaden van Indien te leven,
tot welvaren en voorspoed van wederzyds on¬

tderdaanen, zoo van Cambodia, als van
land van Batavia, die den Hemel wil ge¬
ven , dat ze zoo lang duren mag, als de Zon

en Maan bare lichten aan de menschen zullen
pevet.

Voor t jegenwoordige heeft de Gouver-
neur Generaal, en de Raaden van Indien,
aan Jang de Pertoehan, Koning van Cam-
hodia, niet anders ten Geschenk ie zenden,
lan de onderstaande kleenigheden, die zyge-
dienstig versoeken, dat van hem mogen ont-
fangen werden, als komende nit een goed en

oprecht hart, waar mede baar eere geschie-
den zal. Het bestaat in

20p Cassa Bengala.
28 p. Bethillis.

In ’t Kasteel Batavia

den 29 Juny Ae 1672.

JOAN MAATSUYKER.

En was dese Brief mede in 't Maleyts
geschreven.

Hoe lang wy hier nog hebben blyven
handelen , of wanneer dit Comptoir
daar ’t vet al mede van de ketel raakte,
opgebroken is, weet ik niet, dan dat
naderhand dit Ryk aan den Koning van
Siam cynsbaar geworden is; en dit is 't
al, dat wy hier van wetenste zeggen; wes-
halven vvy het met de zaaken van Cam-
bodia zullen laten berusten, hebbende

alleen nog een woord van’t land der Lou-
wen te melden, dat wy in’t volgende
Hoofdstuk zullen doen.

DER-G
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DERDE HOOFDSTUK.

YTAn ’t Land der Louwen, en een togt der Onsen Ae 1641 derwaarts gedaan. Hoe
lang onse Gesant onder weg weg vas op dese gevaarlyke Rivier. Wat plaatsen hy
al ontmoet, en met wat hoedanigen statie hy ontfangen is. De Vorst en zyn treyn be-
schreven. Nevens het verdere toen voorgevallen. Zyn Geschenken aan den Gesant
en zyn gevolg. De Geschenken aan hem gezonden, en zyn verder versock. Des Ge-
sants te rug-reise. Aanmerkingen van den Gesant over dit Land. Waaren hier val-

Hun; Koning; inkomsten. Regeering van dit Land.44lende , en getrokken.

Nieuw-jaars-dag.

Ook wenschten zy, by ’t doen van zul-En kan niet wel van ’t Koning
ken tocht, ook wel wat nader kennisseryk Cambodia spreeken, zon-

der te gelyk het een of ’t ander zoo van dat land zelfs, als van des zelfs
Regeering en sterkten, te hebben.van ’t Koningryk der Louwen, dat ter

Om dit dan werkstellig te maken, or-O van Cambodia gelegen is, te melden,
donneerden haar Edelheden by een Briefalsoo dese volkeren, schoon zy ieder een
van den 14 May Ae 1641 aan de Op-bysonderen Koning hebben, al zeer sterk
perhoofden van Cambodia, dat een vangewoon zyn met malkanderen te hande

de Opperkooplieden, de Heeren Rege-len, behalven dat 'er in dit land der Lou-
mortes of Erockman, of anders de On-wen verscheide dierbaare Waaren val-

derkoopman Gerardvan Wusthof, met ee-len, die niet alleen in Japan, maar ool-

nige Assistenten derwaarts met harenelders, zeer getrokken zyn; hoewel zy
Brief en Geschenk aan dien Vorst zou-daar mede meest op Cambodia en Sian
den gesonden werden; waar op men hierhandelen

nader goedgevonden heeft, om den E.Uit dit Koningryk nu zyn Ae. 1641
van Wusthof als Hoofd van dit Gesant.in de maand Maart, de eerste maal ee-
fantschap den 1 July aan te stellen , ennige voornaame Kooplieden, met het
hem de Assistenten Willem de Goper enFluit-Schip Oostkappel, van Cambodia
Huybert van Lokhorst, benevens noch eenna Batavia vertrokken, om uit eigen be¬

vinding te beter van onse Natie, en van Wondheeler , 2 Nederlandse Jongens,
haar vermogen (daar de Portugeesen ge- en een Tolk Intsjeh Lanang, een Maleyer

van Patani, toe te voegen, den zelvenstadig met zulken verachting van spree
tot een proeve maar een kleen Carga-ken) te konnen oordeelen.

Zy waren zoo ras niet op Bataviaver soentie van verscheide gecouleurde Lakc-

nen , eenige fyne Cattoene kleeden, enscheenen, of haar Edelheden maakten in
een kasje met Esmaraude Ringen, te za-allen deelen hun werk ’er af, om dese
men ƒ6601-8- o weerdig, mede ge-menschen alle bedenkelyk genoegen te ge-
vende.ven, gelyk zy hen ook al hunne Waa-

Daar op nu is de Gesant van Wusthosren tot zulken prys afgekogt hebben, dat

zy betuigden, hier in een zeer groot den 20 July van Cambodia na Winkjan
welgevallen te hebben, en genegen te de Hoofdstad van 't Louwen land, daar
zyn om jaarlyx daar te verschynen, waar de Koning zyn Hof houd, met eenige
toe zy ook met veel ernst van haar Edel- praeuwen vertrokken langs een Rivier
heden versocht en uitgenoodigt wier die zomtyds zeer breed, en zomtyds we-

der vry eng, en ook zeer klippig was,den.

Om dit werk echter noch wat meer behalven dat zy in de zelve cok hier en
daar afgryslyke Watervallen ontmoetaan te binden, vonden haar Edelheden

ook goed , om eenige van ons volk met hebben, die hen nu en dan noodsaakten
al hunne Waaren uit de Praeuwen teeen Brief en eenige Geschenken aan der

Koning der Louwen in Gelantschap te nemen, en die op en af te dragen.
zenden, zoo om met den zelven in een Dese Rivier , doorgaans de Louwse
nader verbond te treden, als om daar in Rivier genaamd, komt van de boven-lan-
’t land zelfs eens van naby te endersoe den van Pegu, verdeelende sich na het
ken, wat voordeclen ’er voor onse Maat Koningryk der Louwen in 't O., en ten
schappy te doen waren, te meer, alsoo de deelen na ’t Z, en stort by Cambodia,

na dat zy wel 300 mylen verre geloopense en gene Mooren en anderen over Siam,
heeft, in Zee. Ook komen de Pegua-en door de Rivier van Tanassery zeer
nen hier dagelyx met hunne Robynen,grooten handel met allerloi kleeden daar
en andere Edel gesteenten, handelen.op dreeven.
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1641. Over dese reise was de Gesant van
Wusthof a maanden en 3 weken besig
eer hy tot Winkjan, dat 250 mylen de
Rivier op legt, met de zynen quam

Hy ontmoette onder weg dan eens een
vlck , dan eens een dorp, die na ’s lands
wyse ook al re delyk wel bebouwd waren,
waar onder men hier en daar ook al een

steenen huis of Tempel zag
Wat De naamen der dorpen zyn dese: Loim,

plaatser Gockelok, Looim, Simpoe , ’t groot
hy al

vlek Sombok, Sombaboer, Baatsjongontmoe

(dat wel z2 dag reisen landwaart in, of
de Rivier op, van Cambodia legt, en daar
ook de Koningen van Cambodia voor
50 jaaren hun Hofplegen te houden Nam-
noy (daar veel goud valt, en voor by 't
welke noch eenige dag-reisen men de
grens-paal tusschen Cambodia en der Lou-
wen land ontmoet) Bassak, Ocmum,
Naewein, ’t vlck Samfana, Beenmoek,
Saymoen, Tapanom, en Lochan (dat
een stad van groote als Schoonhoven is
en daar sich een onder-Koning, of Land
voogd van den Koning van Cambodia ont-
houdj Huysoen (daar veel schoone Zyde
klecden vallen) Meunkok (een groott
Koopplaats, tot welkce alle de Louwse
Koopmanschappen toevloejen) en meer
andere plaatsen, die wy voorbygaan

Men ontmoet hier en daar ook swaar

gebergte, en ook eenige Eilanden, de
Eilanden van Saxenham genaamd

Na dat zy nu in ’t begin van Novem
ber te Winkjan aangeland waren, wier-

den volgens ’s lands wyse hier) de Brie-
ven, door zyn Edelheit aan den Koning
gesonden , eerst naeukeurig nagelesen
om te sien of zy wel gehoorlyk opge-
steld waren; al 't welke zeer wel bevon
den zynde, werden zyden ; dito meteet
zeer groote statie in ; groote Praeuwen in-
gehaald, in elk van welke wel 40 Scheppers
nevens een Vorst des Lands , om des Ge-

neraals Brief te meer eere aan te doen,
die ook in de grootste Praeuw , onder

een vergulden hemel over een goude Doe

lang of bak, waar achter de Hollanders
saten, geplaatst was.

Dus schepten zy byna noch een dag,
eer zy’s avonds in een Logement , door de
Koning voor hen bereid, quamen, al-
waar zy door een Tevinja of Landvorst
uit Konings naam verwelkomt wierden,
met betuiging dat zy den zelven zeer
aangenaam waren, die ook, om dit te

meer te bevestigen, ten eersten veel volk
landwaard in zond , om na Muscus en

Benzoin Cabessa te doen zoeken, ten ein-

de die weer aan den Gouverneur Gene

raal te vereeren, alsoo ’er vry noch wat

tyd toe vereischt wierd, om die te beko-

men. Ook liet hy een goude Pinang-
doos, wel 2 cati swaar maken, om die al

mede aan den Heer Generaal te zenden
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ee-Ondertusschen dede de Koning
nige korven met Ryst, en ook eenige
Maasen met Bijangs (een soort van geld
hier) aan de Gesant vereeren, en dede
hem aanseggen, dat hy hem gehoorver-
leenen zoude, mits dat hy sich in ’t be¬
wys van eerbied aan den Vorst, na ’s
lands wyse, hem met twee kaarsen in de
hand groeten, en sich driemaal met het
hoofd ter aarde buigen wilde

Daar op wierd den 16 diro ’s morgen
vroeg, des Generaals Brief met 6 Oli-
fanten (daar andere Gesanten van Ko-

ningen ’er maar 3 gehad hadden) zeer
statelyk ingehaald, en op een goude Doe-
lang, die op den voorsten Olifant geplaatst
was, gelegt

De andere Olifanten waren voor den

Gesant, en zyn volk, mitsgaders voor
de Geschenken, die zy mede brachten

’sZy trokken in dese statie voor by
Konings Hof, daar de straaten aan we-
derzyden met Soldaaten, wel ten getale
van 50ooo, beset waren, komende ein-
delyk by een land-poort, daar zy ook de
stad zagen , die met een roode steene
muur omringt was, die sich noch wel
23 voet hooger dan zy, zoo als zy op
de Olifanten zaten, vertoonde, en om de
welke zy ook een zeer breede gracht

zonder water, doch met veel ruigte be-
groeid , vernamen

Na dat zy nu noch een a uurs verder
gekomen waren , traden zy van hunne
Olifanten, en gingen zoo lang in Ten-
ten, voor hen bereid, om daar sKoning:
ontbod af te wachten.

Het krioelde hier van Oversten, en
hunne Olifanten, mitsgaders van peer-
den, en Soldaaten, die ook alle hunne
Tenten hadden

Na dat zy hier een uur gewacht had-
den, verscheen de Koning op een Oli-
fant uit de stad, en reed voorby, alwaar
zy , buiten de Tenten gegaan zynde,
hem op den weg hunne eerbiedigheit be¬
wesen

Het was een Vorst pas 22 223 jaarer
oud

Zyn Lyfwacht bestond uit 300 Sol-
daaten, ten deelen met Roers, ten dee-
len met Picken, gewapend.

Daar na zag men een treyn van ver-
scheide Olifanten voorby gaan, die alle
gewapende Officiers op hadden, die ook
van eenige Specllieden, en van ettelyke
honderden Soldaaten, gevolgd wierden

Kort daar aan verscheenen ’s Koning.
Gemalinnen op 16 Olifanten, zynde nieus-
gierig om desen Gesant te zien, alsoo dit
de eerste Christenen waren, diehierver-

scheenen zyn, na ’t voorby trekken van
welken treyn ieder weer na zyn Tent
ging, daar de Koning aanstonds aan de
onsen S Doelans met toebereid eeten zond.
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Ten 4 uuren na de middag wierd de zy wierden in den morgenstond met 4 1641.

Olifanten t'huis gebracht.Gesant ter gehoor ontboden, en over
een groot plein in een vierkant geleid, Naderhand is de Gesant van den Koning
dat met een steene muur vol schietgaten meermalen deftig onthaald, en zyn hem
omringd was, in welkers midden sich allerlei soorten van vermaak aangedaan,
een groote breede Pyramide verroonde, by welke gelegenheit hy zyn Majesteit
boven met goude plaatjens bedekt, en in een Zetel van zuiver goud heeft sien

voorby dragen.waar aan (zoo men zei) wel 1000 pond
De Ge¬goud verwerkt was, voor dewelke alle De Geschenken waren hem zeer aan-
schenkende Louwen , die hier binnen quamen, genaam, en voor al een zeer fraeje sil-
aan hemhunne eerbicd, als voor een God, ver- ver-gegraveerde Verrekyker , en een
gesonden

toonden. keurlyke Houwer, als mede 3 stul-ken
Daar na wierd de Schenkagie ook ge- geel en groen Laken, welke koulcur in

bracht, en onder den blaeuwen nemel, dit lland geen anderen, dan de Hovelin-
gen, dragen mogen, en 4 stukken Daontrent 16 treden van den Vorst ge-

plaatst mast, mitsgaders noch eenige byzondere
Niet lang 'er na bracht men hem in Damasten, door desen en genen daar by

een groote Kerk, daar de Koning met gevoegt ; doch de Koning versogt, dat
alle zyne Grooten was, alwaar de Gesant men hem in ’t toekomende cenige Wa-

met zyn gevolg de gewoone eerbiedig- ter- en andere groote honden, Cacatoe-
heit met 2 kaarsen in de hand, en met de ha’s, Agrasche Duiven (of Paeuwen-
hoofden driemaal ter aarde te buigen, staartkens, allerlei Konynen, lange bree-
aan den Koning bewees de Tapyten, en fyne Lywaaten zenden

Toen liet de Koning hem door een wilde.

Tevinia na de gesondheit van den Heer Na dat nu de Gesant hier tot den 24 Des Ge-

Generaal vragen, te gelyk betuigende, sants teDecember 1641 gebleven was, vertrol
rug reishoe aangenaam hem dit Gesantschap was, hy van Meunkok, en quam den 11 A

gelyk hy ook voornemens was weer een pril, na een reise van 3 maanden en 3
Gesant nevens hem aan den Generaal te weeken, eerst weder in onse Logie tot
zenden. Cambodia aan.

Hy noodigde ook zeer vriendelyk alle By zyn aanwesen in dit Koningryk,
Nederlanders, die maar in zyn land ko¬ had hy vernomen, dat het zelve tusschen

men wilden, onder toesegging van hen met dese zeven Ryken, te weten, China,
veel genegenheit te zullen ontfangen, Tonkin, Quinam, Pegu, Siam, Tsjam
daar by voegende, dat men dog jaarlyx pa, en Cambodia, zoodanig in legt, dat
de vriendschap onderhouden, en den Hr. het sich wel ’t meest tusschen China en
Generaal, uit zyn naam, hertelyk groe- Pegu uitstrekt.
ten, en alle heil toewenschen wilde, dat Ook had hy gemerkt, dat dese Ko-
de Gesant aannam te doen, wenschen ning der Louwen veel voor een maniei

de zyn Majesteit weer alle heyl, zegen, had, van alle vreemde Gesanten, die by
en lang leven. hem quamen, ten minsten 7 a8 maan-

Even daar na schonk hy aan den Ge- den aan zyn Hof, uit een soort van Staat-
sant een goud Water-bekken, wegende sucht, op te houden, ’t geen hy Ae 1640
Ihoy (waar van ’er ; in een cati gaan aan een Gesant van Tonkin mede had zoe-
swaar, een Louws kleed van Caffa-bond ken te doen; dog dese, niet genegen
geverwd, en een rood badjoe of opper hier zoo lang te blyven, was, zonder
klecd. verlof te versocken, hier van daan ge

Aan ieder Assistent dede hy een bek vlugt ; welke zaak men in ’t eerst dacht,
kentje, een half hoy swaar, een kleed dat zeer licht weer bygelegt zou wer-
en een badjoe schenken, en gaf aan den den, alsoo dese Koning de dochter des
Wondheeler een Zyde kleed, en een ba¬ Konings van Tonkin tot een van zyne

djoe, en aan den Tolk 2 roode Bethil- Gemalinnen had; dog A°. 1642 quam
les. hier den 10 Maart weer een Gesant van

Hy dede hen ook ’t vermaak van zyne dien Koning, met een Geschenk van ee-
Schermers, Worstelaars, Goochelaars, nige Roers en Cantonse stoffen, bene-
en Poetsemakers te doen sien, gelyk hi vens een Brief, die ; dagen daar na in
ook zyne Vrouwen, sommige in een seld- een Kerk gelesen wierd, over den wel-
saam gewaad, andere met een Pacuwen- ken de Koning zulken ongenoegen op-
steert, zagen danssen, voor welke moei- vatte, dat hy nog dien Brief, nog dit Ge-
te ieder Schermer een kleed, en ieder schenk, aanneemen wilde; ook verklaar-
Vrouw  fyne witte badjoes kreeg, al de by den Koning van Tonkin voor zyn
welk vermaak met een vertooning van Vyand, en belaste zynen Gesant aanstonds
eenige fraeje Vuurwerken besloten wierd. te vertrekken.

Zy sliepen daar, gelyk ook de Koning, Met den Koning van Cambodia had
buiten de stad (dat iet seldsaams was) en hy wel geen Oorlog ; maar daar was

ze-
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van den
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1641. zedert S jaaren, tusschen hen geschil ge
resen, over ’t weder zenden van een Brief,Gesant

over dit aan den Koning van Cambodia door
Land.

desen Koning gesonden.
Hier over was de Koning der Lou-

wen zeer moeselyk, en hoewel hy daar-
om het Vreedc-verbond niet breken wil-
de (alsoo dese Natien malkanderen in

veel opsichten niet wel missen konnen
vorklaarde hy nochtans door onsen Ge-

sant aan den Koning van Cambodia, dat,
aangesien de schuld aan des zelfs zyde
was, hy wel genegen was weder vriend
schap met hem te houden, maar dat hy,
zonder zyn eere te quetsen, niet weder

aan hem schryven kon, voor dat hy eerst
aan hem geschreven, en hem over dat

wederzenden van zyn Brief eenig genoe-

gen gegeven had. Echter meinde men,
dat dit geschil door den oppersten Prie
ster, anders Radja Poerson genaamd, wel

haast (gelyk hy ook beloofd had) zou
weggenomen werden

Met den Koning van Pegu was hy ge-
durig in Oorlog; doch die van Siam dre-

ven sterken handel op dit Ryk, niet te-
genstaande zy wel a a ; maanden met
hunne goederen, op Buffels-karren ge-
voerd ; doch zonder de zelve in ’t weer

keeren cchter noch wel 3 maanden on-

der weeg waren , alsoo zy over zwaar
gebergie moeten trekken. Dus komen zy
hier wel met 100Karren gelyk, ieder van
wclke pas 220cati zwaarte voeren kan;

maar zoo iemand voor zyn persoon al-
leen derwaards reisen wil, kan hy dien
tocht in een maand doen, ten ware hy

op zyn reise door Tygers (die men hier
veel heeft) eenigen tyd verlet en opge-

houden wierd. Zy brengen hier allerlei
gestrecpte kleeden in groote menigte, waar
van sy ’er jaarlyx wel goooops tegen goud
verruilen Wanneer hierechter een Gesant

van de Siammers komt, handelen zy hem

niet veel beter als een gevangen van
Staat, verbiedende hem uit zyn wooning
te gaan, of iets te moogen koopen of
verkoopen , alsoo zy malkanderen ten
uiterste mistrouwen;maar,om in alles zeker

te gaan, stellen zy wachten by zyn huis,
om op al zyn doen en laten te passen.

De ware reden cchter, waarom zy dit
doen, is, dat die van Siam even eens met
hunnen Gesant in Siam leeft

Met den Keiser van China onderhoud
hy een vaste vrede, ook komen de Chi
neefen alle z jaaren eens tot Meunswae,
een vermaard viek op de grensen van Pe
gu, handelen, daar zy niet Pracuwen de
Rivier afkomen, en dan Muscus en veel

schoone Zyde stoffen mede brengen.
Met die van Quinam was hy mede in

cen verbond; dog met die van Tsjampa
(alfoo dit zeer woeste volkeren zyn) lag

hy, gelyk ook de Cambodier, gedurig
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over hoop, van waar men hier dan ook
een grooten Slaven-handel had.

De Waaren, by hen in dit land der Lou-
wen gevonden , waren dese : Mufscus,
Goud, Gommelak, Slaven, Rhinocer-

hoorns, Olifants-tanden , Harten-vellen.

en meer andere, schoone Benzoin, Zy-
de, en wat dies meer is, waar tegen hier
allerlei gestreepte, en Zyde kleeden,
Chineesche Kraalen, Yser, en voor al
Zout, zoodanig getrokken werd , dat
zy voor een Maas Zout een Maas Goud

geven , ’t geen zy ook gemakkelyk doen
konnen, aangesien hier zeer veel goud.
zoo in de Rivier, als wel voornamelyk

in ’t gebergte, wat boven Namnoy, valt,
welke plaats jaarlyx aan den Koning der
Louwen 10 cati goud leveren moeten.

De levens-middelen zyn hier ook zeer
overvloedig, en dierhalven alle zeer goed

koop, alsoo hier veel Herten,Reedjes, Ver-
kens, Hoenderen, en allerlei fruiten zyn

De inkomsten deses Konings bestaan

ook meest in Goud, Gommelak, Ben-
zoin, Olifants-tanden, &amp;c. en alle 100

huisgesinnen moeten hem tot een jaar-
schatting een Hoyning, of ; pond gouds
leveren, dat door de menigte des volks
al een grooten schat opbrengt, hoewel
hy een groot deel van dit goud aan zyn
Priesters tot het optroyen en vergulden
van hunne Tempels en Beelden geeft.

Het land werd door den Koning Op-

permachtig en zeer gerust bestierd, die
maar drie groote Landvoogden onder sich

heeft, door welke hy dit groot land re-

geerd.
De eerste was Tevinia Assen, een zeer

deftig en ontzaglyk Heer, een man var
40 jaar, die ook den roem had van een
stout Soldaat te zyn. Hy was Gouver
neur van Winkjan, en van die Land-
voogdy daar de Benzoin valt; ook was
hy by aflyvigheit des Konings, voor dien
tusschen-tyd, bestierder des Ryks, tot
er een ander Koning gekroond was. En

zoo ’er wettige erfgenaamen ontbraken
was hy ook de naaste tot de Kroon. Ik
zeg wettige erfgenaamen , om dat alle
kinderen van bysitten als onwettig tot de
Kroon en erfenissen hierverworpen wer-
den.

De tweede Landvoogd was Tevinia Pra
Lochan, een Heer van 50jaaren. Hy be¬
stierde het Landschap Namnoy , waar
over hy Pra, dat is, Onderkoning was,
een Eertitel, die hy alleen voerde, ge-
lyk hy in macht byna zoo groot als de
eerste was.

Hy had in ons Hollands gewaad zul-

ken sin, dat hy zulk een kleed met al
zyn toebehooren, tegen een Louwse zy-
de rok, een zyden kleedje, en een Mus-
cus kleed, verruilde.

De derde was Tevinia Lankan, een Hr.
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woon is na zekere zand-plaat te gaan, 1641.van 36 jaaren, doch de macht van desen
daar hy dan sich in eenige huisen van ver-is vry bepaalder, als die van de twec eer-
maak, daar toe uitdrukkelyk geschikt,

sten.
onthoud, en daar zy malkanderen nietDese drie echter bestierden dit land
wynig met water (zonder iemand tezeer ordentelyk, doende om de 2 a 3 maan-
ontsien) begieten , waar in zy grooteden verslag aan den Vorst van ’t gene zy
vreugde scheppen.ondertusschen verricht hebben.

Dit nu waren wel de voornaamste zaa-Zyn Krygs-macht is al vry groot, al-
ken , die onse Gesant wegens dit landsoo by des noods wel 70 of Soooo man
der Louwen (by andere ook wel ’t landte veld brengen kan; maar vermits hy
der Laos genaamd) aangemerkt had; endie juist niet altyd by een, en in de wa¬
men was van oordeel, dat haar Edelhe-penen heeft, is hy door den Koning van
den hier metter tyd een fraejen handel

Pegu nu en dan wel eens in de boven-
gedreven zouden hebben, by aldien hunlanden overvallen, en van eenige plaatsen
toeleg door ’t vermoorden van onse Op-beroofd; doch hy kon het daar niet lang
perhoofden, nevens de verdere Bedien-houden, zoo dat hy ’er dan maar een
den, en door ’t afloopen van onse Logieschielyken roof dede , van’t geen hy met
in Cambodia, niet zoo schendig en on-'er haast by een schrapen kon.
verwacht gestremd was. Of zy nu na-Hun Nieuw-jaarsdagis den 7 April, op
derhand weder iemand herwaards geson-welken tyd hier een groote vreugde,ge
den hebben, is my onbekend, en noitlyk de Koning met al zyn Gemalinnen,
het allerminste daar van gebleken.en met zynen Adel den 10 dito ook ge-

VIERDE HOOFDSTUK.

VAn den Godsdienst der Cambodiers, en Louwers. Het versoek der Portugeesen,
om bunnen Godsdienst in der Louwen-land in te voeren, afgeslagen.V

VAN DEN

GODSDIENST

DER

CAMBODIERS en LOUWERS.

Men siet hier ook voor al in’t landTAt nu den Godsdienst der
der Louwen, een groot getal van Afgo-Cambodiers en Louwers be¬

dische Tempels en Pyramiden, sommigetreft, daar over valt niet zeer
van hout, en ook eenige van steen, enveel te zeggen, alsoo zy in’t gemeen de
zeer dicht by een gebouwd, welke vanHeidensche, en in 't bysonder zoodanig
binnen zeer kostelyk verguld zyn, waaris, dat zy meest met de Chineesche in
in men, byna even eens als in de Tempelsalles overeenstemd.
der Siammers, en Peguaanen, veel groo-Zy hebben een groot getal van Prie-
te en heerlyk vergulde beelden heeft.sters, dle een groote macht niet alleen
Ook roemen de Louwers, dat hun Godtover al het Geestelyke, maar zelf ook
grooter, dan die van Siam en Cambodia,over ’t Wereldse, hebben.
is, en zy achten hunne Priesters bynaMen heeft hier ook een bysonderen
als halve Goden, gelyk zy hen ook ry-Koning der Pristeren, Radja Poerson ge-
kelyk van alles versorgen.naamd, dieeen Tevinia, en eenige Nam-

datOok is het aanmerkens waardig,pras, onder sieh heeft, en die alle gerin-
dese Priesters ieder maareene vrouw heb-ge zaaken op de grensen van Cambodia,
ben, hoewel zy omsichtig en rein meten van ’t land der Louwen, afdoet, ge-
de zelve moeten leven; daar dit noch-lyk ook alle Vaartuigen, die te Somba-
tans den Cambodische Priesters ongeoor-boer, daar hy sich onthoud, komen,
loft is vrouwen te hebben: want zoo menhier hare lading en manschap aangeven,
dit aan dese of gene Priester maar gewaaren hem een geschenk aanbieden moeten.

wierd,
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wierd, zou hy aanstonds in slavernyver
vallen.

De gansche Leere nu deser Priesteren
aan dit volk bestaat alleen, in dese Beel
den, die in hunne Tempels zyn, aan te
bidden, en aan de zelve ryke Offerhan
den toe te brengen, daar de Priesters best

van waren

Dit nu doen zy, metz brandende keer-
sen in de hand hen naderende, met

honderderlei bygeloovige grillen waar
van zy vol zyn. Ook beloven dese Prie-

sters de groorste gevers het grootste ge
luk, zynde het ten uitersten te verwon-
deren , hoe dese menschen sich van dese

bedriegers zoo konnen laten blindhok
ken

Zy zyn ock gewoon veelacht te geven
op het brullen der Tygers, (dat zy voor
een quaad voorteken houden) op ’t bleeten

en schreeuwen der Harten, op de kuu-
ren der Aapen; en op t Vogel-geschrei.
Dus houden zy’t niesen van een mensch,
’t svemmen van een Slang dwars voor
haare Praeuw over , t vallen van een

dorren tak van een boom, en wat dies
meer is, voor een quaad tecken , al 't
welke hen dese Priesters zoo wys maken,
en dat zy, zonder verder ondersoek ,

maar aannemen en gelooven.
Ook is het wonder, dat de Portugee

sen , die anders ten eersten over al, daar
zy maar ingang hadden, hunnen Gods¬

2a

a

36

BODIA. 55
dienst hebben zoeken in te voeren, niet
voor lange getracht hebben, den zelven
ook hier te planten.

In ’t jaar 1641 egterbrachten Room-
se Portugeesche Priesters een Geschenk

aan den Koning der Louwen, bestaande
in 2 witte Hondekens, een Konyn, en
eenige schoone Canronse Goude Zyde
rolien. Ook vercerden zy aan Pra Lo-
chan een fraeje Verrckyker, met versock,
dat hy ontrent het voorstel, dat zy in 't

korte aan den Koning meinden te doen,
de behulpsame hand zou bieden.

Het bestond daar in, om den Christe-

lyken Godsdienst in’t Ryk der Louwer
openbaar te mogen invoeren; dog her
wierd geantwoord ; dat zy dit noiton

zyten waredernemen moesten ,
allenzelfs genegen waren , om sich in

deelen na den Godsdienst der Louwen te

schikken, en dien aan te nemen; dog dan
moesten zy nog eerst de Louwse Taa
leeren, sig op zyn Louws kleeden, hun

hair laten afscheeren, en sig in den Hei-
denschen Godsdienst eerft zoo lang ocffe-
nen , tot dat de Louwse Paapen hen be-
quaam zouden keuren , om tot zekere

geestelyke weerdigheden onder hen ge-
vorderd te werden; maar zy hadden daar
geen sin in, en lieten het daar by steken.

Waar mede wy dan ook van de zaaken

van Cambodia aficheiden, om tot die van
Siam over te gaan.

BE-

Het vor-

soek der
Portu-

geesen ,

om hun-
nen

Gods-

lienst in

der Lou-

wen land

in te voe-

en 4ig

sagen.
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YHAn Siam, en onsen Handel aldaar. Des Schryvers voornemen. Grensen van Siam.
1En des zelfs grootte. Siams oorsprong. Hunne tydrekening. Wat al onder Siam

gestaan beeft. En wat 'er nu nog onder staat. Verdeeling van alle de Ryken inzeker
getal van Landschappen. Judia beschreven. ’t Paleis des Konings. Zeldsame grond-
veiting der Stads poorten, &amp;c. Afbeelding der Stad. De mond en verdere loop der
Rivier Me-nam afgebeeld. Bankok. ’; Konings heerlgkheit by zyne vertooning. Zyn
verwaande Eertitels. Waaren, hier vallende , of getrekken. En Rochevellen af-
gebeela. Volkeren, waar mede die Vorst handeld. De voornaamste Handelplaat-
sen bier. Bergstoffen. Munt van de Siammers, en hun Taal, Schrift, &amp;c.
Hunne Huwelyken. Overspels straffe. Siekte geneesing. Hanne Lykbehandelin-
gen. ’t Erf-regt hier , ’s Konings Oppermachtige Regeering. Zyn erfgenaam. Zyn
Krygsmacht. Behandeling der Gerichts-saaken. Dieren, en ’t ongedierie. De wit-
te Olisant, &amp;c.

vErmits wy van ouds hier mede ryk, verwachten, zoo, om dat wyhier voorne-
maar als Kooplieden geduld worden, en men.in het magtig Koningryk van

SIAM gehandeld, en daar al geen eigendom aan dit land hebben, als
vroeg een vast Comptoir gehad wel voornamelyk, om dat ons noit toe-

hebben,gelyk ’er tot noch toe ookx een gelaten of gelegenheit gegeven is, om
Opperhoofd van ons legt, meinen wy, dit Ryk te doorreisen, of in het binnen-
dat wy niet wel voorby konnen, hier ste te leeren kennen.

van ook ’t noodige, op een geheel ande- Wy zullen derhalven maar in ’t ge-
re wyse, dan tot nog van anderen geschied mein hier van zoodanige dingen aantee-
is, en voor al om zulke zaaken hier van kenen, die wy oordeelen zullen tot de
op te stellen, die zy of niet geweten, naaste kennis, die men hier van geven
of voorbygegaan, of altoos zoodanig kan , of wel tot het beslag van onsen
niet voong-dragen, noch zoo verre ver- Handel te behooren-

volgd hebben. GrensenHet Koningryk, by ons Siam , doch
van SiainEn aangesien de Handel van dit Ryk 'tby de Siammers Meuang Tai, dat is,

zyn meeste betrekking tot den Handel Ryk der Vryen, genaamd, legt van den 17
tot den 18 of 19 graad N. breedte. Invan Japan heeft, oordeelen wy dat dit

’t N. grenst het aan China, Tsjamay,de rechte plaats is, om ’er van te spree
(of Chiamay by anderen genaamd) en 15ken.
dagen verre benoorden de grensen vanMen moet van ons hier geen wydluf-
Siam gelegen, en Lantsjang; in 't O.tige Beschryving, van dit groot Koning-

aan
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beloopt. Men steld des zelfs begin in 'taan Cambodia , ’t Ryk der Laos, en
W. eigentlyk by Martavan.Coetsjientsjina, dat ieder met een sware

Wanneer wy de alleroudste tyden varRichel van Gebergte, die N. W. en Z.
dit Ryk (voor zoo verre ons noch uitO sich uitstrekken, van den anderen ge-
de aloude Gesangen der Cingaleesen en vanscheiden, hoewel tusschen dietwec door-
die van Tanassery blykt, waar in zy degaande reyen Bergen, van ’t een tot 't
voorname geschiedenissen van hun landander einde sich de sware Rivier van Cain-

als noch bewaaren) aandechtig naspeu¬bodia, Mecon genaamd, noch 'er tus-
ren, geven ons de Siammers, en vooralschen beiden vertoond, die al zeer verre
die van Tanassery (een der oudste enboven de stad Lantsjang, en door de
mogenste Koningryken van dese Kroon)zelve (gelyk mede door de stad Cambo-
op, als een zaak, die by hen klaar blykt,dia) zoo na beneden loopt, en met twee
dat voor zoza jaaren Siam een zeer woestmonden beoosten den hock van Cambodia

land, zonder eenig Oppervorst of Ko-in Zee stort. In ’t N. W. paalt hier aan
ning was, en dat te dier tyd een Keisers’t Koningryk Pegu, in ’t W. Martavan,
Zoon van China, die sig de Zoon derMergim, Tanassery, Junsalam (van an-
Zon noemde, en die zynen Vader na dedere Juncaloan en Jansalom genaamd) en
Kroon en ’t leven stond, en daar overin ’t Z. het geheel halfEiland van de Ma-

gebannen wierd, met een groote troepcitse kust, waar op men aan de buiten-
volks uit China vertrokken, en eerst opkust na ’t Z. W. ontmoet Bordelong
Tsjampa en Cambodia aangeland is, vanKeda, anders Queda, of recht Keidah
waar hy allenskens, den hoek om , de bogtgenaamd Perah, en Malalka, gelyk men
van Siam ingeloopen is, en sig by zeke-aan de binnen-kust Ligoor, Patani, Pa-
ren hoek, Cuy genaamd, nedergeset, enhang, en Djohor, (by anderen Johor en
daar een voornaame stad geboud heeft,Jor genaamd) ontrent de Kaap van Sin-
voegende daar een heerlyken Tempelby,gapoera, gelyk men daar in 't Z. O. ook

om zyn Goden te danken voor de gena-’t Eiland Borneo ontmoet.
de, hem bewesen, om zoo gelukkig inDese strook lands der Maleitse kust is
dit schoon land aan te landen. Van daarop zommige plaatsen wel 50, en by Li-
zond hy volk om de Zuiduit, loopendegoor en Tanassery pas 20 mylen breed,
aldaar tot aan ’t gewest van Djambi ,zynde het verste land van de vaste kust

gelyk hy sig om de Noord, tot aan dievan Indien, om de Z. gelegen.
plaats, daar nu de stad Pitfanoeloec legtTusschen de Kaap van Cambodia en
’t geen de Portugeesen, en andere hentusschen den hoek van Ligoor vertoond
navolgende, qualyk Porseloec, en wysich een zeer groote bocht, gemeenelyk
Poecelock genaamt hebben) uitbreid-de Golf van Siam genaamd, zynde een
de, zynde dit ook de eenige redengroote opene Zee, die daar op aan de
waarom dese Provintie voor de allerhei-mond wl 80 a po mylen wyd is, hoe¬
ligste plaats in gansch Siam gehouden,wel zy loiiskens naeuwer werd, en sich
gelyk ook desselfs bestiering doorgaansals toc een kleene zak, ofbaey, die pas
aan de grootste Princen en Vorsten des15 myl wyd en wat langer is, by de Ri-
Ryks gegeven werd. Ook quam menvier Menams mond intrekt, en aan wel-
cindelyk mede by die plaats, daar na-kers West kant N. en Z. 2 Eilandekens

derhand de pragtige Hoofdstad Judia opSangory en Cornam, leggen, b-halven
een wonderlyke wyse geboud is waardat men noch 8 kleener wat Weste-
van wy in ’t vervolg breeder zullen spre-lyker ontmoet, hoedanige men in een
ken.grooten overvloed ook langs dese kust

Dese dan, heeft sig niet alleen als Ko-bewesten Tanassery , van Martavan af
ning van dit land hier nedergeset, maartot de Eilanden van Junsalam beschoud,
sig van tyd tot tyd ook zoodanig uitge-alwaar de Golf van Bengale de West-zy-
breid, dat hy sig, na 't overwinnen vande van Tanassery bekabbeld.
verscheide Landen en Koningryken, al-Wat de grootte van dit Ryk betreft,
soo by zoo jaaren geleeft heeft, en overwy zullen uit het vervolg sien, dat het
honderd en een gekroonde Koningenniet altyd even groot geweest is, waar
heerschte, den naam van Keiser weerdigvan daan het ook komt, dat zommige
gemaakt heeftdit langs de Zee op 6oo, doch andere in

Dese werd by hen ook als hun Wet-de later tyden dit maar op 3oo, of wel
gever aangemerkt, alsoo hy alle de Wettenop 275 mylen Z. en N. begroot hebben;
des Ryks, en gronden van hunnen Gods¬doch als men het zelve (gelyk nu meest

dienst, met zyn eigen hand beschrevengeschied) tusschen den 7en en 18en graad
heeft , welke gedenkweerdige boekenbepaald, dan kan men zeer licht nareckc-

nog heden by hen in de stad Judia, bin-nen, dat het maar ros mylen haalen kan,
nen den Tempel, Wat-si-ser-pudt ge-hoewel het in zynen omtrek (voor al,
naamd, ter eeuwiger geheugenis van deals men de Ryken van Cambodia en Coe¬
verpligting, die zy hier over aan desentsjientsjina 'er onder betrekt) vry meer

VorstIII. DEeL.

Siams
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zyn, waar van wy in ’t vervolg op deVorst hebben, bewaard werden.
jaaren, dat het voorviel, nog wel ietsHier uit dan is voor hem, als een weer

zullen aanhaalengadeloos Keiser, nietalleen een zeer hoo¬
In de alleroudste tyden der Maleyersge verwondering en agting geresen, maar

stond de geheele Maleytse kust, tot aanveele, meinende dat zyn geest nog on-
de Kaap van Singapoera, mede onder de-der hen woond en sweeft, bidden hem

sen Vorst, als wettigen land- en grond-met de allerdiepste eerbied, als don grond-
Heer; dog het zelve is hem nu en danvester van het Ryk en van haren Gods-
door desen en genen deser snoode Inlan-dienst, op een Goddelyke wyse aan.
ders afhandig gemaakt, dat allereerstSchoon nu dese Vorst uit China ge-
ontrent Ae. Ch. 1160 door den eerstenbannen was, heeft hy den Keiser van
Malcytsen Koning Siri Toeri Bowana (enChina altyd als zynen Opperheer, en sig
niet gelyk zommige onkundigen voorge-maar als een Vasal van den zelven, geagt
en , door een Mohhammedaan, alsooen daar aan, zoo roen, als namaals,

zy lang daar na nog Heidensch waren,schatting betaald, om daar door verlof
gelyk men onder de stofse van Malakkate verkrygen, om met zyn Jonken op
breeder sien kan) geschied isChina te mogen varen.

A°. 1340 vond de Siamse KonincMen moet hier van my geen nette
Bocbatnja goed , om Sulthan Modasar¬Lyst van hunne Koningenverwagten
sjab, Koning van Malakka, dit Ryk,alsoo my die noit ter hand gesteld, maar
ils zyn land land zynde weer af tevor-wel eenig berigt van desen en genen daa

ontrent gegeven is. deren, dreigende anders hem te zullen
bykomen; dog alsoo die Vorst geen lustDe Siammers, dieeen tyd-rekening

op sig zelven hebben, daar toe had, taste hy hem met een swaardie Ae. 1724 net
Leger aan, onder zynen Veldheer Awi2269 jaaren vervarte,zeggen , dat de

nu regeerende Koning de voste is, die Tijakar; maar de Malalese Veldheer

Siri Naraderidja sloeg desen Veldheerzy in 970 jaaren gehad hebben.
Zy beginnen die tyd-rekening van de van Sjahar Nauw, of Sornau (want z70

wierd Sjam toen genaamd) zoo deerlykdood van Sommona-Codom , een van
hunne Goden, van welken zy ook veelver- dat de Koning Boebuinia, van dit te
digtselen voorhouden, hooren, een schrik op ’t lyf kreeg, dieen welkers tanc

en voet zy nog eeren ; hem kort daar aan in’t graf sleepie.gelyk wy hier na
breeder zullen toonen. Het is waar, dat zyn vervanger, Toe-

pandan , dit werk met veel dapperheitHun eerste Koning van welken zy ge-
heugen hebben, begon Ae 1300 van de hervatte; dog ’t mislukt-hem even eens,
voornoemde tyd-rekening te regeeren als zynen voorzaat. Hy wierd medege-

van welke zy ’er egter maar 24 of 25 heel uit het veld geslagen, en quam ool
weten te noemen, en voor al van Rha- kort daar aan te sterven.

matilondi, als Bouwheer van Judia, zeer Echter is Malakka wat voor Ae 1447
veel weten te zeggen. ten tyde van Sulchan Alawaddien Sjab-

Eer wy nu vorder gaan, om van de zesde Malakse, en vyfde Mohhamedaan-
bedryven van dese Koningen te spreken, se Koning, onder Siain geraakt, hoewel

zullen wy eerst eens van de landen, die ’t niet lang ’er onder gebleven is, alsoo
hier, of van ouds onderstonden, of 'er Koning Mabbmud Sjah, vervanger des
nog onderstaan, onderscheyden spreeken vorigen, A° 1509 van den Koning van

Wy hebben reeds al aangemerkt, dat Siam trouwloos afviel
Siam van de oudste tyden af al een Va Tanassery, dat al over zooojaaren een
sal van de Keiser van China was; dog na zeer machtig Koningryk was, en toen
dien tyd schynen zy daar weer afgeval noch op sich zelven stond, is al mede
len, en op sig zelven gebleven te zyn aan zyn Kroon gehegt, en daar onder

gebleven.tot dat de Keiser Xico, een West-Tar-
ters Vorst van ’t geslagt Juen, A1280 Dus heeft hy in oude tyden ool Ja-
nevens verscheyde andere daar ontrent mohay, en in de later tyden de Koning-
gelegene Ryken ook Siam veroverde ryken van Lantsjang, Bordelong, Pata-
na welken tyd zy, zelf nog tot de komst ni, Pahang, Cambodia, Coetsjientsji-
der Hollanders, daar aan cynsbaar schy. na, en Ae. 1632 Ligoor, en Lycoon

veroverdnen geweest te zyn.
Onder dese Koningen van Siam nu plag¬ In de latere tyden nu stonden onder

ten in de oudste tyden ook de Ryken van hem de Ryken van Pegu, Martavan
Pegu, Brama, Ava, Martavan, Jan Lantsjang, Bordelong, Ligoor, Ly-
goma, Malakka (tot dat Koning Ma coon, Patani, Cambodia, Siaya, Oe
mud Ae. 1510 van den Koning van Siam djong alang, en meer andere die

afviel) en meer andere daar ontrent ge- hem tot noch toe een zeer groote magt

legen, te staan, die egter by omwente- en aansien onder de Oostersche Vorsten
gevenling van staat wel eens weer verloren
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Zelfs plachten de Koningen van Siam

ook cenen eisch op Palleacatte te doen,
gelyk ook ettelyke onse Landvoogden
hen , ten bewyse van dien, en om hen

te vleyen, jaarlyx wel goude en silvere
bloemen (ten teeken van onderdanigheit)

Pplachten te zenden.
Alle dese Koningryken zyn naderhanc

in Provintien en Landvoogdyen veran-
derd, die dan eens maar 9, dan 11en12

in getal waren; doch nu zyn die tot een
getal van 18 aangegroeid, en na hart
Hoofdsteden aldus genaamd, Porselock
(ook Poukelouk genaamd) Kampengpet

ofKepenpit) Kafein, Sorkelock; Suk-
kethay, Lekonzuan, Poewenong, Bon-
rerong , Sianklang, Konseiwan, Loe-
vo (ook Livo genaamd) Sjantebon
Martenaja, Thenau, Korassima, San
gora, Ligoor en Tanassery, of Tanaf-

scrim

Bchalven dese groote, zyn ’er noch ee
nigemindere, Bankok, Melong, Taat
zyr, Bannae, Paranthong, Rion, Pi-
tsjaboeri, Piperi, Cuy, Siaja, en Mer
giim genaamd, welk laatste op een Ei
land gelegen, en de voornaamstehandel
plaais van Tanassery is

Zommige van dese Hoofdsteden zyn
al voor vecle jaaren bemuurd, en op zys
Indisch versterkt, en ook eenige nader
hand hier en daar door Fransche Inge
nieurs wat verbeterd; maar van de mee

ste siet men maar de slechte overbiyfse
len; zoo dat men nu werk zyu hebben

(voor al zoo men wat dieper landwaard
ingaat) om ’er maar eene te vinden, die

er na geleek , alsoo de luye Siammers
de werken, die ’er van oude tyden noch

overig waren, geheel en al hebben later
vervallen, uitgenomen Bankok, Tanas-
sery en Mergim, die ten decle van naru-
re, ten decle door konst, sterk gemaakt
zyn; doch men moet in ’t algemeen van
dit land zeggen, dat het een groot ge-
deeste van’t jaar steik is door het over
soopen der groote Rivier Menam, die
de meeste landen wel 7 of 8 maander
zoodanig onder water zet, dat geen na
burig Vorst in dien tyd daar ontreni zou
durven komen.

De Hoordstad van dit Ryk is Judia,
andere noemen de zelve Odja, ofOdjca;

de Portugeesen geven het den naam van
Siam; maar de Siammers zelf dien van
iyo-thi ya, waar van metter tyd by
verkorting Judia gegroeid is.

in hetDe zelve legt op een Eiland,
Op 14milden van verscheide andere,
en 20graden 20 minuten N. breedte,

mylen de Rivier op
Zy werd geoordeeld ontrent twee uu

ren gaans in den omtrek te beslaan, en is
wel met een redelyke muur omringd ;

doch binnen de zelve niet over al be
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woond, en zonder punten of bolwer-
ken.

De huisen zyn doorgaans laag, en op
zyn Indisch van een zeer slechten opstal,
en meest met pannen gedekt; ook zeer
ongeregeld geplaatst door malkanderen;
maar men heef- ’er wel 4 a500 schoone
TempelsenKloosters,die gelyk zy van een

groot getal verbasende groote gulde beel-
den, en andere kostelyke cieraaden, voor-
sien zyn, van buiten alomme met ver-
gulde spitsen, toorens, en daken praa-
len.

Gelyk men nu daar allerlei soorten van
Natien heeft (die ’er in de later tyden
wel tot veertigderlei gevonden wierden)
alsoo hebben de zelve ieder hun by onder
quartier. Dus woonen hier de Siammers,
de Peguanen, Chineesen, Macassaaren,
Japanders, Maleyers, Portugéesen, Coe¬
tsjientsjineesen, Cambodiers, en Neder-
landers, ieder in een bysonder deel of
gewest, binnen of buiten dese stad, on-
der hun bysonder Hoofd.

Men mag de zelve eenigsins by Ve-
netien vergelyken, om dat zy overal met
gragten afgesneden is, alsoo 'er 7 of8
Rivieren door henen stroomen, dieieder

aan wrederzyde hare bysondere poorten
hoewel die zeer weinig aansien of fraci-
heit hebben.

Men heeft hier zeer veel schoone lan-
ge en rechte straaten, waar in doorgaans
elke soort van Ambachts-lieden in een

straat asgesonderd by een woond; doch
daar zyn ook veel naeuwe straatjens, en
slopjens, vol kleene grachten en kree-
ken.

Men siet in de zelve ook een zeer frae-

je Haven of Baey, een schoon Dok voor
groote Scheepen of Vaartuigen, en nog
een ander voor hunne Galeyen en Schep-
Vaartuigen, of Balons. Verscheide frae-
e steene en andere Logien, onder wel-

ke die der Nederlanders, A°. 1634 door
de Heer Joost Schouten, op last van de
Heer Opperlandvoogd van Indien, Brou-
wer, van steen op een bysonder Eiland
buieen de stad gebouwd , een van de
fraeiste is, behalven verscheide andere
fraeje gebouwen, hier door de Franschen
en Portugeesen opgericht.

Onder alle dese gebouwen echter mun
s Konings Paleis uit.

Het staat in ’t Noorder-deel der stad
aan de groote Rivier, beslaat zeer veel
plaats, enis van hegte muuren voorsien;
doch niet in staat om sich te konnen ver

dedigen tegen eenig Europisch geweld
Het is als een kieen stedeken op sich

zelven, waar in men veel schoone sterk.
vergulde wooningen, en ook vyf torens,

boven uitsteken siet. Voor het zelve is

een groot plein, dat in de later tyd met
een muur omtrokken, en dat aan de eene

zy-H2
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zyde met veel wacht-huisen des Keisers
en der Hovelingen, en aan de andere zy
de met verscheide stallen voor zyn Oli-

fanten, beset zyn.
Eer men in 't binnenste Hof komt

moet men ’er wel 4 of; doortrelkcken,

die alle met muuren afgesonderd, en meri
andere wachten der Hovelingen, diehier
clk op hun tyd de wacht hebben, voor-
sien zyn, gelyk men die Soldaten daar op

de grond met de beenen onder ’t lyf by
hun geweer sitten siet.

In ’t vyfde binnen-Hof onthoud sich
de Vorst, en daar geeft hy ook door¬
gaans fhoewel ’t ook wel op Loevo ge
schied) aan alle de vreemde Gesanten

gehoor, dat zelden meer dan tweemaal,

by hun komst en vertrek, geschied
Het is zeer aanmerkenswaardig, dat

men van de stylen der poorten, zoo van

dit Paleis, als van die der stad, verhaald,

te weten, dat de Siammers, die al hun-

ne poorten (gelyk ook die der Tempels,
Kloosters, &amp;c.) voor heilighouden, die

verfoejelyke gewoonte hebben, om on
der ieder styl van een poort een levendi

ge bevruchte vrouw te leggen, en die
'er onder te verpletteren, houdende die
welke ’t naast aan ’t baaren zyn, noch
wel voor de beste daar toe. Zy oordee.
len, dat de Duivel macht over alle poor
ten heeft, en dat dit het beste middel is,
om alle rampen van hunne Poorten, Pa-
leisen en Steden af te weeren, en alle

quade Duyvels ’er van daan te jagen,
alsoo zulke verpletterde Vrouwen aan-
stonds in een vreesselyken Duivel veran

deren, en aan zulke poorten tot bescher
mers verstrckken

Men doet dese elendige Vrouwen maar
van de straat opvatten, en na dat men
hen eenige tyd lekker en wel in 't ver-

trek der Koningin onthaald heeft, wer
den zy op die verfoejelyke wyse onder
dese stylen verpletterd.

In de later tyd echter heeft men Siam
mers gevonden , die niet alleen beter
wisten, en dit zoo wel als wy verfoei-
den ; maar daar zyn ’er ook onder de

Hovelingen geweest, die door den om
gang met ons, en andere volkeren uit Eu-
ropa, merkelyk verlicht zynde, de vry-
heit genomen hebber, om aan hunne
Koningen de ongegrondheit van die stel-
ling te vertoonen, en daar door een me
nigte van zulke elendige, en reeds daar
roe gegrepene vrouwen te behouden
hocwel ’t nochtans doorgaans (om het
volks en de Priesters, die daar beswaar

lyk af te brengen zyn) al eenige der zel-
ven’t leven kost.

Gelyk in de Regen-tyd, in Septem-
ber, October, November, &amp;c. dit land
voor ’t grootste gedeelte, voor al de la

ge landen, dras, en onder water leggen,

YVINGE

alsoo heeft dese stad , schoon soo veel
hooger de Rivicr opgelegen , mede
wel G maanden lang ’t gevoelen daar af
alsoo men dan meest overal aan de hui-
sen vaaren moet, vermits de Rivier Me-

nam , dat is, de Moeder des waters, dan
alles daar even als de Nyl op zekeren
tyd des jaars Egypten, overstroomd
latende dan over al een slibbe en modder
op ’t land, die ’t zelve, als ware het
daar door dan gemest, ongemeen vet
en vruchtbaar maakt, behalven dat zy
ook ’t land van veel ongedierte zui-
verd.

Dit Judia heeft jegenwoordig Ae 1724
al 373 jaaren gestaan, en men wil, dat zy
door den Koning Rbamatilondi, in het
1894 jaar der Siamse tyd-rekening, ge-
boud zy

Wy zullen van dese stad, die reeds

van z90 veel anderen al vry net beschre-
ven is, en waar onder de Reise van den
Franschen Gesant, de Ridder van Chau-
mont, die van Loubere, enz. uitsteken, hier
niet meer zeggen, dan dat wy de zelve
hier by Ne. 34 zeer net afgebeeld ver
toonen, hoedanig wy die noit by ande
ren gesien hebben; behalven dat zy ons
noch met veel andere cieraaden voor-

komt, daar wy die, zoo als zy aandie Ri-
vier 18 myl hooger legt, nevens den
loop van die schoone Rivier, onder No
35 290 uitvoerig vertoonen, als noit be-
vorens van iemand geschied is

Men siet hier, hoe voor dese schoone

Rivier ter plaats, daar zy met 3 mon
den in Zee stort, een breede modder-
bank legt, die sich ten O. en ten W
noch al vry breeder uitstrekt.

Men kan ten Westen en ten Oosten

maar voor al in’t midden, door een by-
sondere Guyl de zelve oploopen, zynde
de middelste ook vry breeder, als de 2
andere Guylen , die sich op dese bak
vertoonen.

Men loopt door de middelste Guyl N.
aan, alwaar men ter rechter en ter lin-

ker hand , op de hock des lands , aan
wederzyden een wacht-huis van den Ko¬
ning ontmoet.

Daar na heeft men ter rechter eenige
Siamsche fraeje wooningen der Grooten.
Bantiauw Pia genaamd, met een kleene
spruit of twee ter rechter en ter linker

hand, daar de Rivier een stukweegs he-
nen na ’t W. draaid, en daar men tei
linker hand een schoon Pakhuis en Fort
der Nederlandse Maatschappy, Amster-
dam genaamd, en ter rechter een groot,
en wat Noordelyker ook op een Eiland-
je, een kleen Buffels-veld, en eenige
fraeje Siamse wooningen van ’t vlck

Propeden, aan die zelve zyde, gelyk
West-men aan de linker hand, of de

kant, een stompe Pyramide, en eenige
Siain-
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Siamse wooningen heeft, alwaar sich de
Rivier weer, na eenigen tyd N. W. , dan

weer N., en dan weer cen geruime streck
henen met 2 takken na ’t N. W. en na

’t N. O. geloopen te hebben, ons, na
aan de rechter hand of O. kant eenige

Fruit-thuinen voorby gevaaren te zyn,
daar men ook Tabek, een zekere land-
streck, leggen heeft) ter linker hand N.
W. op eerst een groot stuk weegs op-
brengt, daar de Rivier dan vlak na 't O.
draeid, en ons by een Tolhuis van den

Koning op de Wester-wal doet komen;
doch eer men zoo verre gekomen is ,

loopt die tak by Tabck een stuk weegs
henen na ’t O. N. O., en draeid dan.

na dat zy sich ook met een nieuwe tak
rondom ’t Eiland, waar op’t kleen Buf-

fels-veld legt, verdeeld heeft, eerst wat

na ’t N. O., en loopt dan Z. O. aan ee-
nige mylen verre, meest recht streeks he-
nen, tot dat hy sich, eindelyk vlak na't

Z. draejende, by de O. modder-bank in
Zee stort.

Zoo als men nu pas boven ’t Tolhuis
des Konings is, ontdekt men, aan de
Ooster wal, ter rechterhand een schoon

groot vlek, en ter linkerhand komt men

by de sterke vesting Bankok, die 7 iny-
len de Rivier op legt. By de zelve, even
eer men daar by komt, siet men, dat de
Me-nam sich hier in tweeën scheid,

loopende van boven af, van zeker fraci
beboud en betimmerd Eiland, Talquan

genaamd, ontrent anderhalf myl vlak na
t Z.; dog zoodanig, dat de zelve sich

ter linkeerhand met een smaller tak W

aanafscheid, en, na zoo eenige mylen ge
loopen te hebben, allenskens na ’t Z. W
en zoo verder wel a a ; mylen verre dan
na ’t Z. dracid, daar zy met een brecdei
stroom by de Wester-modderbank in Zee
siort.

Dit Bankok is een zeer sterke vesting,

die gelyk zy, zedert de Franschen hier
gekomen zyn, door de Heer la Mare,
merkelyk verbeterd, jegenwoordig ook
de dwingeland van dese gansche Rivier,
en aan die kant een voornaame sseutel des

Ryks is. By de zelve legt aan de over-
zyde een fraeje beboude stad ter rechter-

hand, langs welke niet alleen de Me¬
nam, maar ook de Rivier To-atzyn,
loopt.

In dat kasteel plachten in de vorige tyd
de Franschen hunne besetting onder cen
Bevelhebber te hebben; dog hoe zy na-
derhand hier uit verdreven zyn, zullen
wy hier na aanhaalen.

Hooger op na ’t N. heeft men ’t Ei-

land Talquan, (daar de Rivier rondom
gelyk om ’t volgende loopt) en dan het
Eiland Talque, ieder wel 3 a4 mylen in
den omttek, en fraei betimmerd , ten

O. en W. van welk laatste Eiland men

61IAM.
twee zeer fraeje dorpen leggeh heeft, be-
halven dat sich aan de West-kant ook
een nieuwe spruit vertoond , die in de
Me-nam stort, van waar men dan weer
N. en N. Q. aangaande, terlinkerhand

eenige fraeje Thuinen, en ter rechter-
hand de Pegusche Camp ontmoet, daar
een zeer fraei gebouw by is.

Dan al hooger op komt men weder

by een Eilandje, ’t kleen Misquiten- (of
Muggen ) gat genaamd, rondom be-
kabbeld van de Rivier, zynde zeer weinig
beboud; dog aan de linker zyden met
een Markt ; dog ter rechter met een zeer
net dorp voorsien, hoedanig men ’er 2
3 myl Noordelyker heeft, daar de Rivier
sig na ’t N. O. ter linkerhand draeid,
terwyl zy ter rechter Z. ten W. aan-
oopt, waar na zy sig weer na ’t N. W
en dan weer na ’t N. O. draeid, daar

men dan by een groot Eiland, wel 7 of
3mylen in ’t rond, het groot Miskiten-

gat genaamd, komt, dat aan zyn W.
kant redelyk betimmerd is, gelyk men
aan de W. kant de Rivier ookeen schoon
dorp heeft.

Hooger aan draaid de Rivier weer na
t N. W., daar men ontrent anderhalf

myl verder ter linkerhand het Pottebak-

kers-dorp heeft.

Van daar draeid de Rivier 13 myl O.
aan , daar men dan ter linkerhand het

vlck Banthrong voorby vaart, loopende
dan weer N. aan, wel 3a4mylen, daar

men weer een smal Eilandje, dat eenig-
sins beboud is, en een groot dorp ter
linkerhand heeft, ontmoet; pas hier bo-

ven doer sig ter linkerhand een schoone
Plantagie, Wat-Tipagenaamd, metee-
nige fraeje gebouwen, op; dog ter rech-
erhand siet men, hoe hier de Me-nam

van ’t O. met een sware, en van ’t N.

met een smaller Tak van de stad Judia
komt afstroomen. Wy zullen eerst sien.

wat ons hier aan de Ooster-tak ter rech-

ter, en daar na wat ons aan die W. tak
ter linkerhand ontmoet.

Aan die O. tak komt men , na een
korten draei der Rivier door ’t O. na 't
N. eerst ter rechterhand by een Land-

streek Radja Cram genaamd, dan by een
zeer kleen, en daar na by een grooter
Eilandje, ’s Konings Zaal genaamd, ten
Oosten van ’t welke men een heerlyke
Pagood des Konings leggen heeft, daar
een schoon dorp bygeboud is.

Van dat Eilandie draeid de Rivier N.
W. wel 1; myl, daar men, na dat zy
sich hier na ’t N. O. ettelyke mylen ge-
draeid heeft, in ’t midden van dese streek
't Chineesch Eiland (zynde wel ruim nog
eens zoo mooi als ’t vorige, enzeer fraei
detimmerd) leggen ziet, dat terlinkerhand
een zeer groot vlck zonder naam, en ter
rechter een plaats, Crasen genaamd, aan

eenH 3
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men ’t vlck Wat-boet-Hakam genaamd,een spruit, die in de Me- nam stort,
siet, en dat vry wel betimmerd is, maakt.heeft.

Liwo vertoond sig bewesten de Ri-Hooger op weer N. O. aan, een stuk
vier. Hoe de Heer Ridder de Chau-weegs henen heeft men weer een fraei
mont hier zyn tweede gehoorkreeg, sienTolhuis des Konings ter rechter, galyk
wy klaar in zyn Reise, Fol. 190.ook een weinig hooger de Thuin var

Ik zal my ook niet ophouden met deonse Maatschappy, en een plaats, Wat
verdere plaatsen, hooger op om de NoordPresaat genaamd; daar sich de rechter
leggende, te beschryven, alsoo de Le-weer door ’t N. na ’t N. W. kromt, en
ser die klaar genoeg hieruitgedrukt siet,daar men weder by een kleen Eilandie
met dese en gene gebergten of welkomt, dat aan zyn O. en N. mitsgaders
vlekken en dorpen met hare Siamse naa-N. W. zyde met een rifje beset is. Te-
men, en telgelyk ook aangewelen, hoegen over dit Eiland rer linkerhand heeft
de Rivier Me-nam al hooger om de N.men ’s Konings Werf, waar na men al
uit het Binnen-Meir van Tsjamay, in 'thooger N. aan gaande, by 't quartiei
N. na Tartaryen zyn oorsprong, zooder Peguaanen , der Japanders, by de
zommige willen wel 152 16 dag reisenAraks-branderyen, ’t quartier der Por-
boven de grensen van Siam, neemt, entugeesen, en zoo verder dan aan de stad
dus met een swaren stroom van ’t N. naJudia komt, zoo als zy sich zonder ee-
’t Z. langs de stad Judia, en zoo verdernige bruggen op een Eiland in de Me¬
na de Zee toe loopt, en met een grootnam, en vondom van de zelve en van an-

geweld daar in stort, na dat boven dricdere bekabbeld, vertoond

groote stroomen sig met den anderen ver-Pas voorby ’s Konings Werf, N. aan
eenighebben.gaande, heeft men den hoek der vermoor

Dat de Koningen van Siam onder dede Macassaaren, en hunquartier, voor
grootste Koningen van ’t Oosten gesteldby 't welke men ’s Konings goude Pa-
werden , behoeve ik, alsoo dat reedegode, en veel andere heerlyke Tempels,
door zoo veel anderen gesegt is, niet teKloosters, en schoone gebouwen, ieder
melden, behalven dat dit ook zeer wydmet zyn naam uitgedrukt, siet.
loopig in de Reise van den RidderdeDus verre gesien hebbende, wat 'er
Chaumont, en by anderen, blykc.aan de Ooster-tak van de Me-nam, daar

Men siet dit ook alle jaar hier op eenwy ’t pas bevorens lieten, sich vertoond,
nadrukkelyke wyse, wanneer sig die Vorstzullen wy nu eens langs de W. tak de
na den Tempel van Nap-pe-tat, in hetzelve vervolgen, en sien wat daar is.
laatst van October, of in November, be-Men ontmoet ter linkerhand z, en ter
geeft. Men kan dit in de Reise van derechterhand een dorp, Ban Thraay ge
Heer van Vliet, fol. 19. sien. De Manaamd, waar by een zeer fraei gebouw
jesteit, die hy dan, en op verscheide an-des Konings legt. Hooger z a 3 myler
dere dagen, als hy na Wat-si-ser-putN. aan heeft men ter rechterhand een
gaat, vertoond, is ongemeen, hoewespruit, die in de Me-nam stort, en ter
by anders dagelyx driemaal voor zynelinkerhand weder een dorp; dog 2 my-
oversten en de Grooten des Ryks seeilen Noordelyker doet sich een groot vlek

pragtig, eens met Zons opgang , daarzonder naam ter rechter, en het vlek Ban

na tegen den middag (wanneer hy onge-Klang ter linkerhand, en pas benoorder
meen kostelyk uiigedost en sterk geju-t zelve weder een spruit op, die in dese

weeld is) en eindelyk tegen ’t onder-Rivier sich ontlast; waar na men terlin-
gaan der Zonne, verschynt, daar dan dekerhand het vlck Wat-Hua-’t Pau, er
grootste Mandaryns zelfs voor de voetzoo wat verder de stad Judia van die zy-
van zynen Throon ter aarde uitgestrektde met al hare prachtige Tempels, er
leggen, en, zooras sig de Vorst vertoond,verdere gebouwen, ontmoet.
sig wat oprechten, om voor hem metHsier loopt de Rivier met een krom-
hanne gevouwe handen boven ’t hoofdmen draei na ’t Westen en ’t Z. W., al-
dat zy driemaal tegen de grond moetenwaar men de schoonc Pagode, Wat
buigen, op de allernederi-ste OostersePret genaamd, en de fraeje Plantagit
wyse te Sombayen, een scaat, waar inTjoen Krot voorby zynde, zoo van die
zy dan als de allergeringste slaven voorzyde, als ook nog van de N. O. zyde
hunnen Heer voorkomen.der stad, langs een andere tak der Ri-

Nog meer blyken geven zy daar vanvier na Liwo (anders Livo of Loevo
met de Titels, waar mede zy hem aangenaamd) loopen kan; dog als men lange
spreken, en die hy sich in zyne Brieverdie eerste takloopt, daar de Rivier gehecl
van andere Vorsten laat aanleunen , la-na ’t O. ettelyke mylen aan een draeid
tende sich Pretsjau Saleoe, dat is, ’t lid-daar men al mede een fraei vlek leggen
maat Gods, den Goddelyken Heer derheeft, dog draeid zy sich daar al ten eer-
onsterffelyke Zielen, den Goddelykensten ook weer na ’t N., daar zy dan
Heer, en wat dies meer is, noemen,cen groot langwerpig Eilandje, waar op
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gelyk men in ’t breede by van Vliet, en
anderen, lesen kan. Ja zelfs een Ge

sant , voor den Koning verschynende,
gaat, zoo als hy in’t l’aleis komt, of
de aarde sitten, en legt zyn handen
op zyn hoofd, ten teeken van eerbied
en , aan de voet van de Gehoor-zaa
gekomen zynde , valt hy op zyn
knien, en kruipt op zyn handen tot in
de Zaal, verschynende zoo voorden Ko-
ning, ontrent 30 voeten van de plaats,
daar hy op den Throon sit, die 10of 12
voeten hoog is.

In oude tyden plagt hy een inkomen,

van tusschen de 3 en aoo tonnen gouds
te hebben; dog in de later tyden is dat

merkelyk verminderd, alsoo het nu maar
4 of s millioenen bedraagd ; ’t geen uii
de Waaren, in zyn land vallende, en
uit den handel, die daar gedreven werd,
voortkomen moet,

leder ploeg moet hem een Foewang
opbrengen ; ook geniet hy de thienden
des velds, behalven dat ’er ook groote
velden voor hem bezaeid werden.

De Waaren, die hier vallen, zyn de-
se: Ryst, Gommelak, swart ofnat Lak
Wierook, Olie, Cassie, swarte Candy-
suyker, Sappan-hout, Tin, Olifants-
tanden, Arak, Koejen- en Buffels-hui

den, Cambodische Nootjens , Harten
vellen, Gutta Gambar, Poetsjoc, Vo-

gelnestjens, die uit Tonkin en Coetsjien-
tsjina hier komen, &amp;c. en voor al ook
kostelyke Roche-vellen, die wonderlyk
veel in weerde verschillen, gelyk mer

aan de gene, die hier op de plaat Ne
36 afgeteekent zyn, sien kan. Ook
valt hier veel dog slegt Goud, Zilver
Lood, eenige gesteenten, als, Diaman
ten, Safyren, Agaat, Magncet-steen,
Yser, Staal, Salpeter, Indige, allerlei
Timmer-hout, Djati-balken, Agel-hout,

Zout, Peper, dog weinig; gelyk mer
Fol. g in de Beschryving van van Wliei
in ’t breede siet; van alle welke Waaren

de Koning de opper-Handelaar, gelyk
in meer Ryken van ’t Oosten de gewoon

te is

De Waaren , die men hier invoerd,
of trckt, zyn dese: Lakenen, Cattoen-
garen, Klatergoud, gemeen Lywaad
Salampoeris, smalle Suratse Chitsen, ge-
bleckte Dongris-pakken van Jaffanapat
nam, rood-Cattoene Garen, Madafons.

Vermilioen, Goud ledere Spiegels, Ca-
leatours-hout, ook allerlei Speceryen,
met groote winst.

De Volkeren, met welke dese Vorst
over dese Waaren handeld, zyn verschei-
den. De Chincesen zyn onder de zelve
niet alleen de oudste, maar ook wel de
voornaamste, die daar, gelyk over al
een groot leven in den handel brengen
behalven dat zy veel goede Ambagts-lie
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den, en Konstenaars, uitleveren.

Dus handeld hy ook met die van Arra-

can, met welken Vorst dese Koning in
goed verstand was tot A° 1628, wanneer
cen geweldenaar aan de Kroon quam.

Grooten handel plagten de Japanders
op dit Ryk te doen, gelyk men hierook

een groot Japans quartier, al van oude
tyden, had, alsoo men de Herten-, Buf-

fels-, en Rochen-vellen, sterk van hier

derwaarts trok; en schoon dese Vorsten
ook wel nu en dan Gesanten aanmalkan
deren gesonden hebben, heeft dat egter
met de Japanders maar tot Ae 1630 ge-
duurd, alsoo zy dien dwingeland niet
wilden erkennen, om welke enverschei-
de andere redenen men de Siamse Ge-
santen onverrichter zike uit Japan te rug
gesonden heeft.

Even zoo handelde dese Koning van
Siam ook wel met die van Atsjjien, Pa
tani, Keda, Perah; en met die van Ba-

njar Massin op ’t Eiland Borneo ; dog
heeft wel den meesten handel met de Por-

tugeesen en Nederlanders gedreven; waar
van wy naderhand breeder zullen spree-
ken.

De voornaamste plaatsen , daar dese
handel geschied, zyn, buiten de Hoof-
stad, Tanassery, ofdesselfs Hoofd-plaats
Mergim, en Ligoor, welke eerste plaats
opii, gelyk de tweede op 8 graaden,
30 minuten Noorder breedte legt, en
die van Monst. Laubere, Tachart, Boo-
gaard, en anderen reeds zoo wel beschre-
ven zyn, dat wy niet noodig oordeelen,
daar meer af te seggen

Het land van Siam brengt ook, gelyk
alle andere landen van Indien, allerlei

Indische Vrugt-boomen voort, zoo als
wy die reeds meest onder de stoffe van
Amboina beschreven hebben, of die ver
der door den Heerc van Rhede, in zyn
Horius Malabaricus beschreven zyn; deSap
pan boom is hier een zonderlinge booin,
hoewel hy ook op Bima valt.

Men wil, dat 'er ook eenige Kaneel
groeyt, dog die veel slechter, als de Cey-
lonse, is.

Het Agel- of Aloes-hout, oordeeld
men hier vry beter, als ’t geen in andere
landen van Indien valt; dog echter zoo
goed niet, als 't Calambac-hout (een by-
sondere soort van’t allerseldsaamste Agel
hout) ’t geen in Coetsjientsjina, Tsjam
pa, en daar om strecks, grocit

Gelyk men hier een menigte van frae-
je Mineraalen en Bergstoffen heeft (te
voren onder de Waaren te sien) alsoo is
er een, die zy hier Tambac; dog die men

anders doorgaans Sowassa noemd, zyn-
de eigentlyk geen zuivermineraal, maar
een zeker mengsel van goud en koper
Daar zyn ’er, die meinen dat het een

diergelyke soort van koper geweest zy
als
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ken hunne boekenuit een lang blad, datals men wel te Corinthus vond, die ’t goud
zy niet rollen, maar even alseen scherm,zeer na quamjandere houden het voor Ori-
in de lengte, dognietin de breedte, toe--halcum der Ouden, dog die schynen
vouwen.niet te weten, dat het door konst ge-

Zy schryven niet by Characters, alsmaakt werd. Het valt hier veel; dog
de Chincesen en Japanders, maar by re-zoo goed niet, als op Borneo en Sumatra.
gels van de hand, en duidelyke woor-De munten, die men hier heeft, zyn ver-
den, volgens hun A. B. C., waar in zyscheide. De Tikal , een fraeje silvere
46 letters hebben. Dog weten van geenmunt (die by Monsr Loubere zeer wel af-
ortographia, en maken tusschen klinkersgebeeld is) doet 32 stuivers. Het schy-
en medcklinkers geen onderscheit. Ooknen twee heupen tegen een te zyn, waar
kennen zy geen teckenen van onderschei-op men 2 kleene merkjens siet. Daar
ding in een sin, als commata, puncta,zyn ook halve, en quart Ticals, en Maa-
&amp;c. Egter is hun schrift fraei, en ge-sen, die ook van ’t zelve fatsoen , dog
lykt eenigsins na Italiaans.maar 6 a7 stuivers ruim weerdig zyn.

Het is een zeer goedhertig, dog luyDe Foewang, die al mede zoois, doet
en traag volke, waar mede egter wel ommaar 3; stuiver; de Sampay 1; stuiver
te gaan is, hoewel zy trots en hovaardigen de l’ayning 12 penningen ruim. Ook
van gang, vry wat bedrieglyk, leugen¬gaan hier Maldivise Cauris, en zekere
en snap-agtig vallen. Ook zyn zy door-Schelpkens van Borneo, van welke 'er
gaans kleenhertig voor den vyand, dog6 2700 een Foewang doen.
vreed tegen die genen, daar zy meesterGelyk de Siammers ten deelen van de
over geworden, of die van hen verwon-Chineesen, Peguaanen, en Coetsjientsii-
nen zyn. Zy hebben van sich zelven, ensen oorspronkelyk zyn alsoo sweemen
van al wat in hun land is, zulke grootezy in weesen, taal, en gebeerden, zeer
gedagten, dat zy meinen, dat daar nietssterk na de zelve; dog zy vallen bruiner
by te vergelyken is. De Mans zyndoor-als de Chineesen, en zeer plat van we-
gaans groote Heeren , en de Vrouwensen; ook zyn zy de langste niet, kort en
hunne slavinnen, die ’t werk doen, enwat stomp omgekromt van neus, swart
nevens hunne slaven werken moeten. Ec-van tanden (die zy met zeker vernis zoo
nige egter erneren sich metvisschen, vaa-maken, en dat by hen een groot cieraad
ren, den landbouw of met eenig Am-is) zonder baard, en zeer groot van oo-
bacht, en ook wel met ’t aanqueken vanren.

vee; hoewel ’er ook groote KoopliedenHun taal is als een bysonder Dialectus
onder hen gevonden werden.van ’t Chinees, en heeft dese, gelyk de

Hunne kleeding en spyse verschild nietTonkinse, Coetsjientsjineese, Cambo-
veel van andere Indianen, gelyk men diedische, en Quinamse taalen, zeer groo-
zeer netl in ’t Werk van A. Bogaard ente overeenkomst met de zelve, en hoe-
andere, beschreven sietwel ieder een taal op sich zelven is, kon-

Zoo men hier trouwen wil, moet mennen nogtans de Geleerden malkanderen
met de ouders van de dochter sprecken,in hunne schriften meest verstaan, alsoo
en zyn Bruid met een Bruidschat van henhunne Characters, en letter-greepen
koopen, en schoon zy 'er verscheide heb-waar van sig wel de Geleerden, doch
ben, hebben zy egter maar een voorna-geensins de gemeene lieden onder hen be-
me Vrouw, daar al de andere onderdienen) een en de zelve zyn; dog de uit-
staan.spraak van ieder deser volkeren, van zul-

Ook ontdekt men dit onderscheid aanken Character, verschild geweldig veel
de naamen , die dese verscheyde Kin-Buiten hun gemeene, hebben zy nog
deren aan hunnen Vader geven : wanteen Hoofd-taal, waar in de zaaken van
die van de eerste Vrouw noemen hemden Godsdienst door hunne Priesters be-
Po of Vader, en die van de andereschreven wierden. Zy wierd ook wel de
Vrouwen Po Tsjaon, of Heer Vader.Balische , en ook de Sanscritse taal ge-

Een man mag hier zyn Nicht, en ooknaamd, die met haren Godsdienst ook
wel twee Zusters na malkanderen, dogharen oorsprong van de Kust Choroman-

niet te gelyk, trouwen; dog de Konin-del heeft, en alleen hunne Talapoins, Pric-
gen sien daar niet na, en trouwen nietsteren en Geleerden bekend is.
alleen hunner Vrouwen Zusters, maarZy maken hun papier van oud Cat
ook wel de Moeders en Dogters te ge-toen, en ook van de schors van den boom
lyk (gelyk A° 1633 geschiet is) ja daarTon Coe; dog het valt zoo glad en ef-
zyn 'er geweest, die sich met hun eigenfen niet, als ’t onse
Dogters vermengd hebben, om dat zyHier op schryven zy met Chineesen
oordeelen geen weerdiger nog hoogerInkt, en met een griffie of een priem,
bloed te konnen verkiesen.ook op bladen, byna als de Palm-boom,

De Vorst, die Ae 1689 regeerde, hadTan en de bladen Bailan genaamd, die
zyn eigen Zuster ten Gemalin genomen,zy lang-werpig vierkant snyden, en ma¬
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teelde daar een Dochter by, met welke
hy naderhand getrouwd is, en die Nang
Fa, of den jongen Hemel, genaamd
wierd. Onder de gemeene lieden egter
vind men doorgaans maar een Vrouw-

Het recht van een man is hier zoo
groot, dat hy zyn vrouw en kinderen
(uirgenomen zyn eerste vrouw, die hy
egter wegzenden kan) mag verkoopen;
maar zy mogen nog malkanderen, nog
hunne kinderen, dooden.

Hy mag ook van zyn vrouw scheiden,
als hy wil, en weer meteen andere trou-

wen; maar van overspel hoort men hier
weinig, alsoo een overspeelder en over-
speelster, beide voor den Olifant, der
Beul van dir en veel andere Oosterse lan-
den, geworpen, in de lucht geslingerd,
op zyn tanden gevangen, en vorder te
pletteren getrapt werd

Hunne huisraad is meest gericht nade
slegte huisen, in welke, gelyk ook in
spyse, zy ’t naast by de Chineesen tever
gelyken, hoewel die wel zoo prachtig
zyn.

Wanneer zy hier sick werden, genee
sen zy of sich zelven, of door Inlandse
artsen, en ganees-vrouwen, hoewel zy
geen kennis van de Genees- Heel- of
Ontleed-kunde hebben. Ook zyn zy vol
Bygcloove, en daar door ook aan die ge
dugten vaft, dat veele door toovery sick
gemaakt, en dierhalven ook zoo weer

moeten genezen werden, waar in zyveel
andere Oosterlingen gelyk zyn.

Hunne dooden zyn zy gewoon niet te
begraven; maar te verbranden, uitgeno
men van zulke, die sich zelven om hal
gebragt hebben, of verdronken, onder
de voet gestooten, of ook van de kinder
polken gestorven zyn, welke zy ofin de
Bosschen, of in de Rivier werpen, ge
loovende, dat der zelver zielen alomme
nog swerven, om ook andere menschen

zoo veel quaad, als zy maar konnen, te
doen

Met wat voor een pragt die verbran
ding der Grooiengeschied, welkers toe
stel wel cenige maanden of weken aan een
duuren kan, zou men naeuwelyx geloo
ven. In welken tusschen-tyd de dooden
gestadig beweend, en van de bloedver
wanten rouw, op hunne wyse, gedragen.
dat wel ’t kragtigste door ’t affcheeren
van ’t hoofd-hair vertoond, en’t geen,
by de dood van een Koning, van alle de
onderdaanen, op een hooge straffe, ge
daan werd.

Hoe bedroefd men dan is, kan men
daar uit afnemen, dat er onderrusschen
op allerlei speeltuigen, en op fluiten ge
speeld, speelen vertoond, en vuurwer
ken aangesleken werden. Nogtans is
men dan met H. bedryven besig, 't 2i

met aalmoessen aan arme lieden te geven,
III. DEEL.
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of wel met de Priesters voor de Ziel en
welstand van den overleden te laten bid-
den.

En alsoo dit verbranden met zynen toe¬
stel geld kost, zal de armste Siammer
zelf altyd zorg dragen, dat 'er een pen¬
ningsken over blyve, waar van hy eer
lyk kan verbrand werden

Daar na werd de assche des overleden

by een gesameld, in een kistje bysonder
gedaan, met H Olie gesalfd, en dan in
een van hunne Tempelen begraven.

Wy zouden meer daar van konnen
schryven; dog dan ’t zelve 'er af moeten
seggen , dat by anderen reeds overvloedig
gelegt is, weshalven wy hier van afstap
pen.

Zoo de ouders komen te sterven, er- ’t Erf-
ven de kinderen, en by gebrek der zel- tegt hier
ven, de broeders en zusters, daar na de
ouders, en als die ook ontbreeken, zuf-
ters en broeders kinderen, waar na, al-
soo men hier niet verderjerven mag, de
Koning erfgenaam van alles is; dog vol-
gens de wetten der Siammers, gaat het

deel van de gestorvene in drie deelen, een

deel voor den Koning, het tweede voor
de Priesteren, om ’t aan de uitvaart te
bekostigen, en ’t derde voor de vrouw
of kinderen , dat dan weer in een
minder deel voor de bysitten en hare kin-
deren verdeeld werd.

’s Ko¬De Koning van Siam is een Vorst
nings opdie volslagen Oppermagtig heerscht, en
permag-

van geen Grooten des Ryks eenigsins af tige rege-
ring.hangt. In tegendeel moeten de Groo-

ten (gelyk wy reeds geroond hebben,
als slaven, gansch ter aarde nedergebukt,
voor hem verschynen, gelyk hy ook van
alle zyne onderdaanen byna als een Goo
geëerd en gediend wierd.

In oude tyden plagt hy wel cenigsins
onder de Wetten , by hunnen eersten
Vorst gemaakt, te staan, by welke hem
belast wierd, zyn Raaden te moeten hoo-
ren, en sich na de meerderheit van stem-

men te richten; maar zedert dat het al-
oud Koninglyk bloet, door zekeren ge-
weldenaar A°. 1630 vergoten wierd, zyn
ook al die Grond wetten, met alle de
macht der oude Mandaryns, met voeten

getreden, en hy, en zyne nazaaten hebben
volslagen onaf hankelyk geheerscht. En
schoon hy dese en gene zaaken noch wel
aan zyne Ryks-Raaden voorsteld, zal
niemand van hen zoo stout zyn, om heni

iets te raaden, dat hem nadeelig zou kon¬
nen wezen.

Zyn Erf-Zoo by sterft, erft zyn zoon, en an-
genaam.ders zyn broeder, de Kroon; dat ech

ter, na dat de macht van desen of genen
Vorst was, wel eens verwisseld is; maar
dochters erven hier geen Kroonen

ZynZyn Krygs-macht te water en te land,
Krygs-is zeer groot, en zyn Oorlogs tuigen zyn
macht

goed
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Zoo ’t nochtans gebeurd, dat hen ee-goed en menigvuldig. In eene week kan
nige sware doch twyffelachtige zaakenhy 2 a 3000oo man by een krygen, en
voorkomen, waar aan de noodige getui-zyne Legers bestaan gemeenelyk uit et-
gen of bewysen ontbreeken, moeten detelyke honderdduisenden, die hem op hun
verschillende partyen met een zonderlin-eigen kosten, als hy ’t maar vorderd,
ge en zeldsame wyse van eed-sweeringmoeten dienen, daar 't hem behaagd;
hunne ziak goed maken, en de zelvehoewel hy noch zomtyds aan de zelven
bewyzen, ’t zy met onder water te dui-wel eens de gunst bewyst, van hen ee-
ken , ’t zy met de handen in ziedendenige drooge Ryst te geven, wanneer zy
Dlie te steeken, of wel bloots voets overdaar zelf niet voor hebben konnen zor-
’t vuur, of heete plaaten tegaan, ofookgen.
vel met een besworen klomp in te slik-Zy voeren meest pylen boog, ook wel
ken, waar van wy breeder onder de zaa-lange en korte pieken, doch veelen van
ken van hunnen Godsdienst zullen spree-hen weten ook met Roers vry wel om
ken.te gaan, andere weer gebruiken schild en

Gelyk de Siammers hunne tyden vanswaard.
droet heit hebben, alsoo ook van vreug-Kanon, Donderbussen, en diergelyke

de, op welke zy sich metverscheidener-Oorlogs-tuigen, hebben zy nu en dan me-
lei Speeltuigen, na hunne lands wyse ,de wel; maar weten ’er niet wel mede

vermaken. Zy hebben een soort vanom te gaan; alsoo hen in alle de Krygs-
Vioolen, met ;snaaren, die zy Tronoe-voorvailen ’t hert ontbreekt.

men ; en een soort van Blaas-tuigen, PiZy zyn ook van Ruitery voorsien, dog
genaamd, die eenigsins na onse Hautboishebben daar niet veel aan, vermits die

gelyken.maar een houwer en een ledere schild

Ool hebben zy een soort van Trom-hebben.
petten, en hunne verdere Specl-tuigenZy gebruiken ook veel Olifanten, met
zyn Gongen, en Tifas, ofOosterse Trom-gewapende mannen ’er op, in den Oor-
melkens, die wy bevorens reeds belchre-log, die wel de voornaamste Ruitery
ven, en afgeheeld hebben.van hun Leger, en ’t grootste deel van

Men heeft hier ook veelerlei soortenhunne hope, wegens een goeden uitslag
van groote en kleene dieren, en zeer veeluitmaken, alsoo zy hen daarop voorna-
ongedierte.mentlyk vertrouwen. Weshalven zy

Ongemeen werd men hier van de mieook dagelyx hun werk ’er af maken, om
ren, en voor al van de witre mieren ge-endese dieren ten Oorlog te oeffenen,

laagd. De muggen zyn hier zoo onge-te gewennen, dat zy voor geen Kanon
loovelyk veel en groot, dat zy in staatschrkken; hoewel ’er ook veel tot het

zyn om iemand byna dood of blind tena-voeren van ’t Geschut, bagagie, en
steken. Dus heeft men er ook duisend-de levens-middelen gebruikt werden.
peenen, en vuur-vliegen in meenigte.Dus heeft hy ook een groot getal van

Gelyk onder de groote dieren hier deGaleyen, en andere Vaartuigen, die ten
Oorlog toegerust, en van al het noodi- Olifant de voornaamsteis, alsoo sietmen

die hier zeer groot, van 104 11 voetenge, om zyn Vyanden daar mede afbreuk
te doen, voorsien zyn. Dog zy voeren hocg, en menigvuldig in de Bosschen

van verscheide soorten.geen swaarder Geschut, dan kleene Bas-

ten , waar mede zy egter noch al vee Men heeft ’er gemeene van kouleur,
zouden uitvoeren, zoo zy zoo kleenhar- en ook witte, en roode Olifanten, ge-

lyk de Koning van Siam in zyn trotsetig niet waren.
Ecrtitels ook daar op roemd, cat hy dieWat fatfoen hunne Vaartuigen, of

hunne Balons en Speel-vaartuigen heb- besit.

ben, en hoe kostelyk en cierlyk die op- De roode is mede wel zeer zeldsaam,
van welken de Siammers ook wonderengetoid zyn, kan men in de Reisen van

den Ridder de Chaumont, van A. Bo- weten te verhalen; maar de witte is veel

ongemeener, en voor hooger en Heili-gaard, en anderen sien , daar zy zeer
net afg beeld werden. ger, niet alleen by hen, maar voor al

Ontrent hunne Gerichts zaaken heb- ook by die van Pegu geacht, alsoo hem
die als iet heiligs aanbidden.ben de Siammers een zeer nette ordre,

Dese werd zeer zelden gevonden, enalsoo men by hen , volgens de wetten
als hy al geworpen werd, werd het voordes lands, die alle in de H. Taal beschre-
een wonder geacht.ven zyn, vonnist; maar behalven be Ge¬

A° 1568 zond de Koning van Pegu,rechts banken in alle de steden, is 'er als

gehoord hebbende, dat 'er in Siam eeneen Hooge Raad, of opperste Hof des
witte Olifant was, een Gesant met groo-Gerichts, in Judia, bestaande uitjnegen
te Geschenken aan dien Vorst, bieden-Raaden, zynde vyf Ovaas, tweeO¬

de verder aan die van Siam, om hen al-pra’s, en twee Olangs , die de zaaken
les, wat zy voor dit dier begeerden, tezonder verder beroep afdoen.

wil¬
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willen geven; doch die van Siam, niet
genegen dit dier te missen, wilden na
geen bidden en smecken em het zelve

luisteren, waar over de Vorst van Pegu
zoo vertoornd wierd, dat hy goed vond,

hem daarom alleen den Oorlog aan te
doen, gelyk dat ook verder zyn welvaren

gekost, en zynen ondergang veroorsaakt
heeft.

In’t jaar 1570 had de Koning van
Pegu (zoo Vincent le Blank getuigt) vier
witte Olifanten voor zynen wagen.

Wat voor Ae. 1633 wierd ’er een jon-
ge witte Olifant in Siam gevangen, waar
over die Vorst wel zeer verblyd was ;

doch het duurde niet lang, alsoo hy in
’t gemelde jaar schielyk stierf, waar over
zyn Majesteit zoo ontset was , dat hy
belastte alle de slaven, die op dit beest
gepast hadden, om te brengen. Ook be¬

toonde de Koning zelf voor dit dood
beest noch een groote eerbiedigheit, be¬
lastende het zelve by een van de voor-
naamste Tempels te begraven , en een
Pyramidaal huisken boven het graf te
makten ; doch naderhand wierd het weer

opgegraven, en met een grooter pracht

en statie, dan men oit ontrent de groot
ste Mandaryns had sien vertoonen, ver-
brand , de assche versameld, en weder

by den vorigen Tempel begraven.
A°. 1635 wierd ’er in ’t Bosch boven

Judia een geworpen, waar van de Siam-
mers , en zelf zeer geloofweerdige en
aansienlyke lieden onder hen , dingen ver-
haalen, die byna niemand, als hy die
hoord, gelooven zal.

Dit dier quam in de maand Meyspier-
wit te voorschyn, en zoo ras de Koning
'er bericht af gekregen had, zond hyr
Oya Poeceloek, met vier anderen van de
grootste Manderyns , om te vernemen,
of het ook zoodanig gelegen was, als
men hem bericht had.

Na dat zy nu by dit dier gekomen wa-
ren, vonden zy het schoon, en onge-
meen wit, waar van zy den Vorst ten
eersten kennis gaven.

De Koning, hier over zeer verblyd,
alsoo by dit voor een groot geluk hield,
ging zelf met cen zeer prachtigen stoet
van Grooten er na toe, om dit zelf te
besichtigen, en dan het dier als in een
processie of ommegang na de stad te ge
leiden. Doch hy was zoo ras niet ter
plaats, daar het sich onthield, te land
gestapt, of dit dier was swart geworden,
waar over alle dese Mandaryns zeer ver-
baast wierden, ten deelen uit verwonde-

ring over dit zeldsaam voorval, maar
voor al uit vrcese van door den Koning
voor leugenaars en bedriegers aangesien,
en daar over dan van hem gestraft te wer-

den; maar Oyn Poeceloek ten volle van de

waarheit dezer zaak overtuigd, en door
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de agting, die den Koning voor hem
had, versckerd zynde, dat zyn zeggen
by den Vorst ingang hebben zoude, nam
de vryheit van hem dit te melden ,

waar over de Koning, wel verre van
dit qualyk van hem, of van anderen
te nemen, niet minder, dan zy, ver-
baast was

Hy ging dit wonderbaar beest ten eer
ffen sien, en bracht het als de grootste zeld-
saamheit, oit in zyn Hof gesien, in de

stad Judia, alwaar ’t, na eenen nacht Ko-
per-rood geworden en gebleven is, ge-
lyk dit ons Opperhoofd toen zelf uit de
mond van den voornoemden Oya , een

zeer net en naeukeurig Heer, verstaan
heeft.

En om te toonen, dat 'er meer zulke

roode Olifanten zyn; de Koning van
Siam had in dat zelve jaar noch een vol¬
wassen en ongemeenen grooten Koper-
rooden Olifant, die, om zyn wonderlyke
schoonheit, en zeldiaame grootheit, van

ge¬hem voor den Prins der Olifanten

schat wierd.
Ontrent desen tyd was 'er ook een witte

jonge Olifant, by Corassima, dicht aar
’t gebergte van Cambodia, gevangen, die

noch in ’t Bosch opgevoed wierd.
Eenige jaaren voor Ae 1636, zoo de

Heer Joost Schouten getuigd, zyn hier
ook twee jonge witte Olifanten gevan-
gen; doch niet lang daar na, tot groote
verslagenheit van dien Vorst, gestorven-

Ten tyde, als de Ridder de Chaumont
hier Ae. 1685 quam, was ’er een witte
Olifant; dog Ae. 1657, wanneer Monf-

de la Loubere verscheen, was dese al dood:

doch dit smertelyke verlies wierd noch in
dat zelve jaar, den 9 December, door
het te voorschyn komen van een ande-

ren vergoed, hoewel hy toen noch niet
gevangen , en noch in 't Bosch was. En
in dien tyd was ’er in Siam geen witte
Olifant, dan dese alleen, te sien.

De Siammers eeren desen wittenOlifant

niet alleen als de Prins van alle anderen,
maar zyn van oordeel, dat 'er, buiten de

se Vorstelyke waardigheit, zelf iet God-
delyks in dese dieren te bespeuren is
waarom zy die niet alleen zeer verre bo-
ven alle andere achten, maar ook als
Goddelyke eere bewysen, nietalleen om
zyn witte verwe, maar voor al om der-

selver groot en boven-natuurlyk ver-
stand, ’t geen in de zelve allenthalven
zeer sterk doorschitterd; gelyk dit ook
de eenige reden is, waarom zy gemee-
nelyk uit silvere en goude serviesen ge-
diend, en, by tyden van siekte, zelfs
van de grootste Mandaryns bewaakt
en opgepast wierden, en gelyk zy sich,
na ’t zeggen der Siammers , wan-
neer men hem veel eere aandoet, en een
prachtige statie geeft, zeer verblyden,
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gen en straffen zy de zelve; doch, hunneen zeer moedig 'erop zyn, alsoo bedroe¬
besweering nugespeurd zynde , is enkelven zy sich zeer, wanneer zy bespeuren
bedrog, alsoo zy die met een hond, ofdat men hen verachtelyk behandeld, en
iet anders aan een hoek geslagen, behen-die eere beneemd.
dig vangen, en aan ’t volk wysmaken,Buiten den Olifant (van welkers vangft
dat zy die besworen hebben. Hoewelelders breeder gesprooken is) heeft men
er zyn, die sich, door de zelve dage¬hier ook den Rhinoceros, en een groot
lyx te voeden, zeer gemeen ’er mede we-getal van dese dieren; die zelden levend,
ten te maken.en meest in strikken gevangen, of gescho-

Men siet hier ook veelerlci slag vanten werden, en wanneer de Siammers den

Vogelen, namentlyk: Arenden, Paeu-Hoorn, of ook ’t sweet, en 't water der

wen, Gansen, End-vogels, Hoende-zelve konnen bekomen, meinen zy een
ren, Duiven, Papegaejen, Perkieten,schat gevonden te hebben.
Kracjen, by uitstck veel, Musschen, enHier zyn ook zeer veel sware Tygers,
een soort van onbekende Vogels, dieElanwilde Buffels, Stieren, Koejen,
zeer cierlyk van vederen, en welke zoodie zyden, zeer veel Herten, Hinden,

wonderlyk met allerlei koulcuren getee-Paar¬meest maar om de vellen dooden.

kend zyn, dat men ’er oververbaast moet3den, Bokken, Geyten, Katten en

staan, waarom zy ook zeer sterk van dediergelyken, vallen hier ook veel. Cay-
Chineesen, en andere volkeren, gesochtmans, of Krocodillen, zyn hier menig
werden.vuldig, ook weten hunne geestelyken

Nu en dan verneemd men in de Golfdie te besweeren, en geven voor, dat zy
of Bocht van Siam , wel eens een Pots-die ook verre van Judia bannen, dwin-
kop, of een soort van Noordkapers, ofgende de zelve om beneden Bankok te
Vin-visschen.blyven, en, zoo zy nader komen, van-

TWEEDE HOOFDSTUK.

VAn de stoutheit der Japanders. Portugeesen bier gekomen. Zaaken der Macassaa-
ren. Van de Nederlanders. Brief van den Koning aan de Heer Maatsuyker.
Lyst der Siamse Opperhoofden. Van de Engelschen en Franschen. De Griek
Faulcon beschreven. Zeldsame Staats-omwenteling hier , en schrikkelyke dood van
Constantyn Faulcon. Eenige bysondere zaaken der Koningen van Siaim. Van het
Koningryk Patani, en onsen Handel daar.

Elyk de Koningen van Siam altyd wraak, of wel uit andere groote insich-
r zeer sterk voor den Handel, en ten, niet ontsien de stoutste zaaken, die

de vertiering van Koopmanschap- men sich verbeelden kan, uit te voeren,
pen geweest zyn, alsoo hebben zy van waar van wyeen klaar bewys in ’t gevan-
ouds hier groot werk van de Japanders gen nemen van de Heer Nuyts, Landvoogd
gemaakt, voornamelyk, om dat zy daar van Tayouan, in zyn eigen vesting aldaar
jaarlyx met groote kapitaalen silver, die gegeven hebben, alsoo hebben zy hier in
zy met hun eigen Jonken overbrach- Siam ook een zaak ondernomen , waar
ten, verscheenen , waar mede zy een over de gantsche wereld moet verbaast
groot getal van Herten- en andere vel- staan: want wat voor Ae 163 avry sterk
len, in Japan zeer gecrokken, inkogten, hier in getal toegenomen zynde, heb-
waar op zy groote winsten hadden ben zy sich verstout het Paleis van den
Behalven die Japanders, die dan zoo over Koning met de uiterste wanhoop aan te
en weder voeren , waren ’er ook ver- tasten, en den Vorst in zyn eigen ver-
scheide, die, doorde vruchtbaarheit van trek met cen weergaloose hoogmoed en
dit land, en door den overvloed der le- stoutheit niet alleen gevangen te nemen;
vens-middelen, gelokt, sichhier neder maar den zelven (alsoo de Siammers zeer

setteden, van welke metter tyd het Ja- lafhertig, en tegen hen in verstand of in
enpans quartier hier aangegroeid is, dapperheit niet opgewassen zyn) ook

waar door dan ook tusschen dese Vorsten zoo lang in hun geweld te houden, tot
over en weder verscheide gesantschappen dat hy hen eerst met veel voorrechten

begunstigd, de zelve zeer dier beswo-opgekomen zyn.
Het duurde al een geruimer tyd, dat ren, en met zwaare eeden belooft heeft

zy hier in veel rust leefden, en groote dit noit te zullen wreeken, en hen ook tot
voorrechten genoten; gelyk de Japan- het einde van zyn leven als zyn lyf-wacht
ders een trotse Natie zyn, die zich of uit te zullen gebruiken , gelyk dat ook (mo-

ge-
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gelyk om dat men toen niet anders kon)
nagekomen is.

Naderhand echter, na dat die dwin-
geland, die al ’t Koninglyk bloed hier
uitroeide, waar in zy hem seer behulp-

saam geweest syn, aan de Kroon geraaki
was , heeft hy, van hen mede eenige
donkere wolken vreesende, middelen be-
dacht, om sich van hen eensklaps, en
dus te gelyk van alle vreese te ontslaan.
gelyk hem dat eindelyk soodanig gelukt
is, dat sy alle, ontrent 600 man sterk,
uit dit Ryk vertrokken, of heimelyk ge-
dood zyn, waar door ’er pas 70 of 8o in
Japan weder keerden.

Hier uit sou men moeten en moger
vast stellen, dat die Koning noit weer
eenige Japanders in syn dienst sou heb-
ben willen gebruiken, al was ’t maaruit
vreese, dat sy, volgens hunnen wraak-
suchtigen aard , dit laatste bedryf des
Konings hem souden trachten betaalt
te zetten; maar tegen veler gevoelen en
raad heeft hy diegenen, die gevlugt wa-
ren, selts weder ingeroepen, om dat hy
soo men voorgaf, vreesde, dat sy om
sich aan hem te wreeken, echter wel mid-

del vinden zouden, waar op ’er dan 70
of 80 weer gekomen zyn, aan welken
hy een schoon stuklands gegeven, en ver-
scheide groote voorrechten verleend heeft

En hier van is het jegenwoordig
Japans quartier metter tyd gegroeid.
Hy gaf toen aan hunne drie voornaamste
Hoofden ongemeene Eertitels, en ver-
deelde hen onder een van zyne Mandaryns

Daar boven heeft hy door den Berke-
lang verscheide bysondere Gesanten met

geschenken aan de Gouverneurs van Nan

gasack gesonden, om sich wegens zyn
vorig bedryf te verschoonen, en hen zyn
vriendschap aan te bieden, hen zelf, o-
te komenhandelen, uitnoodigende, hoe-
wel de Japanders hem (gelyk wy onder
de Japansche zaaken hier en daar in het

Dag-register aanhalen) zeer verachtelyk
daar op behandeld , zyn Gesanten met
smaadheit te ruggesonden, en hem open-

baar verweten hebben, dat hy een Usur-

patcur , een Roover, en Geweldenaar

was, dien zy niet erkennen wilden, al-
soo by zyn handen met het bloed der regte
Koningen zoo schandelyk beswalkt had
Ja zy zonden hem de Jonk met goede-
ren, zoo geladen als sy was, te rug
zonder ’er iets van in hun land te willen

hebben, of zonder den Gesant te willen
hooren spreken.

Dese smaad heeft hy moetenop-
kroppen, en naderhand, op aanrading
der Japanders, hier noch woonende ,
doch zeer verarmd, en daar uit eenige
voordeelen hoopende, verscheide malen

getracht, om dit stuk te boven te ko-

men, en den handel herstellen, doch al-
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les is vergeefs geweest, alsoo de Kei-
ser van Japan aan alle Japanders reeds
geboden had, niet uit huns land te
gaan, en te gelyk aan alle, die 'er bui-
ten waren, verboden, oit weer in hun
land te komen.

Dat de Portugeesen lang voor onse Na
tie hier geweest, en gehandeld hebben,
is al eenigsins, uit ’t geen wy bevoren-
gesegt hebben, gebleken; dog hier zul-
len wy dit klaarder aanwysen.

Dit schynd zyn begin genomen te heb¬
ben , zedert dat Alfonsus Albukerk A.
1510 Malakka ingenomen, en aan den

Koning van Siam daar kennis van gege-
ven heeft, ’t geen dien Koning zeer aan-
genaam was, gelyk hy ook een verbond
met hem gemaakt heeft, zeer verblyd
zynde, dat zyn land, dewyl hy het dog
niet had konnen veroveren, in hunne han
den geraakt was.

Na dien tyd hebben de onder-Konin-

gen van Indien, mitsgaders de Portu-
geesche Landvoogden van Malakka, ver
scheide Gesanten en kostelyke geschen-
ken aan desen Koning gesonden, die we-
der door zyne Gesanten, en met geen
minder geschenken van daar, beant woord
zyn.

Daar op is dan verder het toestaan van
den handel aan de Portugeesen, door dit

gansch Ryk, en daar beneven die gunst
gevolgd, dat de Koning hen toegestaan
heeft, hier een Kerk te bouwen, en
hunnen Godsdienst hier te oeffenen; ver

leenende ook aan den Pater of Priester

van die Kerk een maandelyx inkomen;
en gelyk de Portugeesen hier quamen
handelen, alsoo stond de Koning ook aan
zyne ondersaten toe, om op Malakka te

vaeren, en allerlei levens-middelen daar
met hunne Jonken te brengen.

A°. 1516 of i5i7 is Duarte Celio hier

ook als Gesant met Brieven van Koning
Emanuel geweest, dien toen zeer state-
lyk en vriendelyk van den Siamsen Vorst
ontfangen, en met zeer aansienlyke ge
schenken te rug gesonden is.

Hier door zyn zy, schoon van natu-

re trots en quaadaardig tegen ons, nog
opgeblasener en quaadaardiger geworden,
sig niet ontsiende om ons hier ook, even
als in Japan, den voet dwars te zetten,
met ons by den Vorst als een deel Zee-
roovers, en een volk zonder regeering
die niet te vertrouwen waren, af te maa¬
len

In de eerste tyden wierd daar al veel
van geloofd; maar, na dat die Vorsten

wat meerlicht hier afkregen, en zooons,
als de Portugeesen, wat beter hadden lee-
ren kennen, wierd ’er niets meer van aan-
genomen, en hen klaar aangetoond, wat
agting die Vorsten voor ons hadden ,
niet tegenstaande zy al voortgingen met
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ons swart te maken; waar mede zy wel
niets wonnen; maar egter hannen aars

volgden, zynde dit, dewyl zy, na onse
komst hier, zeer begonnen te verarmen
het eenige, waar mede zy sig nog wat
konden kittelen ; hoewel hen de Ko-

ning anders nu en dan wel openbaare
blyken van zyn ongenoegen, over ’t on
gelyk dat zy ons somtyds deden, ge
toond heeft, waar van geen geringeblyk
was, dat hy hen Ar. 1624 met de wapens
dwong, om ’t Nederlands Jagt, ’t geen
Don Fernando de Silva binnen de Siamse
Rivier van ons genomen had , aan ons

weer over te geven, waar op ook een
Oorlog tusschen hem, en die van Manil
ha, gevolgd is.

Wel is waar, dat de Portugeesen eg
ter hier nog bleven, en sig dit niet eens
aantrokken; maar zy zyn sedert by den
Koning, en de Grooten, zeer verdagt en
veragt gewecst, en hun Vicaris kon geen
gehoor krygen.

Hier op volgde, 4 jaaren daar na, de

vyandelyke daad, Ae. 1628 met 2 Gal
lioenen, onder Don Jan Alcrassa ter

ordre van den Landvoogd en Raad van

Manilha, voor de Rivier van Siam be
dreven, wanneer niet alleen des Koninge
Cantonse Jork verraderlyk genomen
en, na dat zy geplunderd was, met man

en muis verbrand is; maar het zelve heb
ben zy ook aan een Japansche Jonk van
Nangasacki gedaan; al 't welke den haat

des Konings, en der Grooten, zoodanig
heeft doen toenemen, dat zyn Majesteit
t Galjoot, en de goederen van Gaspar

Suares , een Portugees, Ae. 1630 met
eenige Waaren van Macao hier gekomen,
aangeslagen, verbeurd verklaard, en alle
die Portugeesen 3 jaaren lang zeer naauw
gevangen gehouden, en hen gedwongen
heeft, om hun kost langs de straten te
moeten gaan bedelen

Die van Malakka zonden daar op, Ae

1633 in July Sebastiaan Mendes d’Avila,
als Gesant, die met 10 Portugeesen, en
30 Inlanders hier met een smal geschenk
verscheen , om de verlossing deser aan-
gehoudene Portugeesen te versoeken. Hy
kreeg gehoor by den Koning, maar hem
wierd zeer weinig eere bewesen; ock
wierd hem de vorige vriendschap wel
weder toegesegt; maar even gelyk hem
’t ontslag der gevangenen beloofd wierd
dat is, zoo flaauw en geveinsd, dat hy
veel redenen had, om te twyffelen, of
er wel iet van komen zoude. Om dan
zeker te gaan, alsoo hy zag, dat hy maar
opgehouden en bespot wierd, nam hi
met zyn Vaartuig, en met al de gevan-
genen, stil de vlugt, en zakte de Rivier
geswind af, en schoon de Koning, ’es

de lugt af gekregen hebbende, hem dede
vervolgen, is hy egter het ontkomen;
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het welk de Vorst zoo qualyk opnam, 1630.
dat hy daar over zoo wel met de Portu-
geesen, als met de Custiliaanen , in
groote vyandschap geraakte, waar toe
zy nog een nieuwe aanleiding g geven
hadden, met de Rivier van Tanassery
met  Fregatten te besetten, en daar door
’t binnenkomen van ’s Konings Vaartui-
gen in Siam niet alleen te beletten, maar
ook verscheide van die nog in dit zelve
jaar weg te nemen.

Dese daad vertoornde den Koning by
uitnemendheit; dog hy kreeg nog in dat
zelve Noorder-saisoen gelegenheit, om
sig aan eenige Castiliaanen te wrecken,
alsoo zekere Chineesche Wankang, met
eenige aansienelyke Castiliaanen (waar

onder sig Don Louis de Gusman, Serge-
ant Majoor van de Spaansche Vesnng
op Formosa, als hun Hoofd, bevond

van Kelang na Manilha vertrokken, door
een swaren storm Mast- en Roer-loos of
Ligoor vervallen was, welke de Koning
liet gevangen nemen, en nevens de goede-
ren, (bestaande in 125 pikol Zyde, en
eenige andere Chineciche Waaren) na
Judia voeren.

A°. 1635 verviel 'er weer een Portu-

gees Kapitcin, Francisco Cotring de Ma¬
galano, met zyn Vaartuig op de Wal
van Tanassery, van waar hy met 14 Por-

tugeesen, en ettelyken slaven, na Judia
gebragt, en , even als de vorige zeer
elendig gehouden wierd, tot dat de Ko-
ning hen allen naderhand, uit insigten
van Staat, goed vond te begenadigen
en hen Ae. 1636 nevens eenige Gesanten
Brieven, en Geschenken, ten deelen na
Malakka, en ten deelen na Manilha, te
zenden, met last om de vorige vriend-
schap te herstellen.

Het jaar daar aan is hier een Gesant
van Goa, en een van Manilha, met tref-
felyke Geschenken, zoo van den onder-

Koning, als van den Landvoogd van Ma¬
nilha , verscheenen , die alle de vorige
wonden zoodanig hebben weten te zal-
ven , dat de vriendichap daar door wel
eenigsins, maar meer in schyn , dan in-
derdaad, vernieud is, dat in de volgen-
de tyden wat henen gesseurd heeft,al-
soo de Vorst dit niet zoo zeer om de

Portugeesen, als wel om zyn andere ver-
borgene belangen, ingeschikt, hoewel hy
na dien tyd tot zyn dood toe, zeer wei-
nig werk van hen gemaakt heeft.

By de volgende Koningen is dit nu en
dan wel een weinig veranderd, na dat zy
de hulp der Portugeesen , den eenen tyd
meer, dan den anderen, van nooden had-

den; maar zy hebben geen reden gehad,
om daar veel op te roemen , in welken
staat het tot nog toe gebleven, hoewel
’er nu en dan tusschen beiden wel een
luchtje gekomen, maar ’t geen door-

gaans
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1650. gaans van korten duur, en van weinig
belang geveest is. En dit is wel ’t voor-

naamste, ’t gene wy van de Portugeesen
weten te zeggen, die tot nog toe hier
hun bysonder quartier hebben.

Zaaken Wy hebben bevorens ook aangehaald,
der Ma dat de Macassaaren hier mede een byson-
cassaa.

der quartier hebben; dog zullen nu zeg-ten.
gen hoc, en wanneer, zy hier gekomen
zyn.

De Koning van Macassar, Crain Som-
bark , die ontrent A° 165oleefde, hreft
een Broeder gehid , Dain Mangali ge-
naamd, (een naam, die ons in ’t verhaal

der Macassaarse zrakten, onder de Vor

sten van Goa, voorkomen zal) die van

zyn Broeder zeer bemind, by alle de Ho-
velingen zeer ontsien, en een van zyne

voornaamste Raadslieden was, volgens

welker ontwerpen hy doorg ans g- woon
was zyne maatr-gels van Siaat te r’emen.

Hoe voorsig ig en Staatkundig nu
dese Heer wesen mogt, had hy eg-
ter niet konnen beletten, dat de Koning

sig ten giootsten decle aan ’t welgeval-
len van cen van zyne bywyven, die hy
uitnemend beminde, zoodanig overgege-

ven en als verslaafd had, dat zy hem door
haar grooren geest, ongevoelig, tot het
gene zy geerne had, wist te doen over-

Dese Princes had al overlang bespeurd,

dat haar niemand meer, dan Dain Manga-
’sli, in de weg was ; ook had zy uit

Konings eigen mond al vernomen, dat

hy de stoutheir gehad hadde van den Ko¬
niig af te raden, sich zoo verre aan haar

over te geven.
Dit zette haar ten eersten tot wraak

aan, en zy w’st middel te vinden, om
hem by den Roning, zynen Broeder,
z90 verdagt te maken , voorgevende
dat hy na zyn Kroon en leven stond
dat hy genoodsaakt was op sekeren nagt.

enmet 2 van zyn getrouste vrienden ,
zyn gereedste schatten, de vlugt na Java
te nemen, daar hy, zoo om zyn hooge
geboorre, als uit andere insichten, zeer
wel ontfangen wierd, behalven dat hy
daar ook met de Dochter van een Ja-

vaans Prins op Soerabaja quam te trouwen.

Men kreeg zoo ras op Batavia geen
bericht van ’t landen en nestelen van de
sen Prins aldaar, of haar Edelheden von

den goed, dien Landheer te doen begry-
pen, dat zyn langer verblyf aldaar hen
niet aangenaam was, weshalven hy, ty.
delyk van de lagen, die men hem ley,
gewaarschoud, en ondertufschen door
den Koning van Siam versogt zynde, om
si hin zyn Ryk te komen nedersetten,
goedvond de groote voordeelen , hem
door dien Vorst meer dan eens aangebo
den, aan te nemen.

De Koning, hier af bericht bekomen
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hebbende, zond hem ontrent Aé 1664
een groot Schip toe, om hem en zyn
gevolg (dat nu al tot in de 60 huisgesinnen
aang-groeid was) over te voeren , en
ontning hem met zeer groote bewysen
van agting

Hy dede niet alleen ten eersten een
fraei huis voor hem bouwen; maar hy
vereerde aan den Prins, en aan zyn Ge-
malinnen, ook verscheide heerlyke Dia-

manten, en andere keurlyke Gesteenten,
mitsgaders zeer veel goude vaten, maar
’t voornaamste was, dat hy ieder van hen

een inkomen na hun staat gif
Ook maakte hy Dain Mangali, Dokja

Pakdi, of groot Schatbewaarder des
Ryks, en gaf aan de Macassaaren in 't
gemein zoo veel land in eigendom, als
zy van nooden hadden, om te bebou-
wen, met last om daar van de thiencen

aan hunnen Prins, even als of hy hun Ko¬
ning was, te geven.

Dese groote weldaden des Konings,
erkende Lain Mangali veel jaa en aanden
anderen met dankbaarhcit , doende in

veel gevallen aan den Koning blyken, hoe

zeer lry aan zyne belangen geh gt was.
Eindelyk egter vielen ’er nu verschei-

de zaalten voor, die hem andere maat-

regels deden pemen , waar onder zyne
Priesters, dood-vyanden van den Argo-
dischen dienst der Siammers, niet wek-
nig werkten, te meer, om dat de Ta-
lapoins hen zeer sterk in ’t oeffenen van
hunnen God-dienst vervolgd hadden, om
t welke te wreeken, zy den Prins ook

zoo verre buiten spoor wiften te bren-

gen, dat hy mer hen een ontwerp ge-
maakt had, om sig tegen den Koning,
zynen weldoener, op te werpen, en ng
als Hoofd der Mooren, die fig nu al 3
jaaren tegen desen Vorst aangekant had-
den, te verklaaren.

Het eerste bewys, dat hy daar van gaf,
was zynagterblyven,en na reden gevraagd
zynde, gaf hy voor, dat het verlies van
zyn liefite Gemalin hem tot een censaam

leven overgehaald had, en dat die alleen
de oorsaak was, dat hy niet meer zoo,

als wel voor henen , aan ’t Hof ver-
scheen.

De Koning, die wel beter wist, liet
sig geensins hier mede paesen, alsoo hem
berigt was, dat Dain Mangali, nevens
nog 3 andere voorname Maleyers, wel

20000 man hier en daar in’t Ryk ver-
deeld, en het voornemen hadden , om

met 5ooo Mooren den Koning in zyn
Paleis te overvallen, en sig zoo meester
van zyn Kroon te maken.

Hy wist zeer wel, dat zyn gewoone
wagt nietin staat was, om zullt een troepen
ge weld te wederstaan; maar vermits dese

bommel zeer tydig nitbrak, vond hy ge-
legenheit, om hier in door de zorge van

Cun.
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onbetwistelyk is; maar het zal niet on-Constantyn Faulcon zoodanig te voorsien,
dat die gansche aanslag op een tyd, wan- aangenaam zyn, dit wat verder op te

halen.neer zy dit minst dagten, verideid wierd,
alsoo 'er op alle de wegen, daar zy door Wanneer de Zee-voogd Wyhrand van
trekken moesten, zoo veel volk in hin- Waruyk, den 20 Mey 1604 van Djohor
derlagen gelegt was, dat zy, merkende t’zeil gegaan, en den 30 op de Rheede

van Patani gekomen was, alleen metdat de bot vergald was, best keurden
toeleg, om daar eenige Chineesen aan tehun werk voor dien tyd te staken, om een
nemen , om hem in de togt na Chinabeter gelegenheit af te wagten; maar de

Koning, hier mede niet voldaan, over- behulpsaam te zyn, verstond hy daar
van eenige Siammers , dat hun Ko-lei met zyne Mandaryns, wat hier ver-
ning gewoon was, jaarlyx eenige Ge-der in te doen, en besloot, na veel over-
santen aan de Grooten van China, enwegingen, om desen misslag aan de Ma¬
aan dien Vorit te zenden, om aan dencassaaric Hoofden, mits dat zy hem om

genade quamen versocken, en sig uit zyn zelven de eerbiedigheit, als zyn Vasal,
te bewysen, en uit dien hoofde voor hemland begaven, te vergeven.
te Sombayen (ten welken einde zy ockZy quamen daar op alle by den Ko¬

ning, versogten hem pardon, en ver- doorgaans, om te zekerder dien togt te
kregen ’t ook; maar Dain Niangali ver- doen, die alle anderen verboden is, het

Zegel en Wapen van den Keiser vanscheen niet, waar over dese Vorst zoc

China met sig voeren) vond hy goedtcrtoornd op hem wierd , dat hy aan
Cornelis Specx na Siam te zenden, metstonds belaste, hem met een Vloot, be-
versoek om door gunst van desen Koning,mand met 7000 Siammers, in zyn quar

tier, dat hy zeer sterk gemaakt had, aan onder ’t gevolg van desen Gesant, met
te tasten. eenige Geschenken na China te mogen

gaan.De Grick (anders Constantyn Faulcon
Hy vertrok met een neef des Zee-genaamd, en dien wy hier na breeder

beschryven ) was Zee-voogd over dese voogds, benevens een Bootsman, eneen
Vloot, ondersteund van de meeste Eu- ongen, den 9 Juny van Patani na Sjam,
ropeërs, hoewel de Nederlanders sig uit en nam 2 Merale Kamer-stukjens, ieder

van 12 of 1300 pond, een kogel van 9andere insigten hier van hadden weten te

verschoonen. pond schietende, ten G-schenk voor den

Koning, bchalven een Cargasoen vanMen tastte de Macassaaren dapper aan,
400o gulden mede, en een Brief, waaren Dain Mangali, wel siende, dat hy dien
in de Zee-voogd van Warwyk aan diendans niet ontspringen zou, verkogt de

Siammers zyn huid zeer dier; dog ein- Vorst blyken dede , wat de eigentlyke
delyk, alsoo hy met zyn kleyn hoopie reden van zyne besending was.

Specx, in Siam gekomen, en daar zeerz0o grooten Vloot van volk, dat gesta-
dig aangroeide, niet wederstaan kon wel ontfangen zynde, ontbood in Sep
wierd hy door vyf pylen, en een Snap- ember 1605 meer voorraad tot zyne Chi-
haanschoot , in ’t hoofd zoodanig ge- neesche Reise , die hy vaststelde dat
troffen, dat hy voor zyn oudste Zoons voortgang hebben zou, zoo men hem
voeten, in ’t midden van een grooten maar meer geld zond, waar op hem nog

zooo Ryxcaalders toegesonden zyn.hoop Siammers, door hem verslagen,
dood nederstorte 't°. 1607 den 19 December quam

Schip Mauritius van Patani, waar medeDe zynen hielden ’t nog eenigen tyd
op Bantam toen ook eenige Siamse Ge-gaande, maar lieten ’er meest het leven,

uitgenomen zyn twee Zoonen, die op santen, nevens Cornelis Specx, verschee
cen wonderlyke wyse nog behouden, en nen, zonder dat de Zeevoogd Cornelis

zedert zeer genadig door desen Koning Matelief, die hier nu als Hoofd lag, wist,
behandeld, en na hunne geboorte Vor om wat redenen hy die daar bracht, al-
stelyk opgevoed wierden, en men zegt soo dat vlak tegen de last der Heeren
dat zy naderhand ook Christen gewor- Bewindhebberen aan was, en maar on-
den, en in de naam des Konings var noodige kosten geven kon.

Vrankryk, en van den Heer Daupbin Hy vraagde dierhalven aan Stec-
(die over hen als gevaders stonden) ge- waarom by de zelve buiten last medege-
doopt zouden zyn. bragt had; dog hy zeide, dat dit niet zyn

Van de weinige Macassaaren , toen bedryf, maar des Konings wil, was, die

hem wel uitdrulckelyk gevraagd had ,nog overgebleven, is het Macassaars
quartier, dat men hier nu nog heeft, waarom men zyn Gesanten niet zoowel,
metter tyd aangegroeid; hoewel het van als die der Koningen van Dichor en

Atsjien (die maar Koninkjens, by hemniet veel belang is
Dat de Nederlanders hier mede al van te rekenen, waaren) ontfangen wilde,

waar mede de Zee-voogd voor zooverreoude tyden af sig nedergeset, en sterken
wel voldaan was; maar overlei toen ver-handel gedreven hebben, is een zaak die

der

1604.
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1608. der met zynen Raad, of men dese Ge-
santen ook mede na Holland nemen zou
de, ’t geen, om veel redenen, eindelyk
by den Raad besloten wierd. Zy qua
men dan aan land, en schonken een zeer
ffacjen kleenen houwer, meteengoud ge
vest, en overtogen schede, aan den Zee-
voogd

Den 28 January 1608 nan hy, met 't

Schip Oranje, van Bantam vertrekken-
de, dese Gesanten, gelyk ook Corneiis
Specx, mede naHolland; doch Specx den
I1 July benoorden den Evenaar overle-
den zynde, ontdektede Zee-voogd, dat
dese Gesanten eenige steenen van hem on
der sich hadden, hoewel zy zoo stoui

waren, om dit , wetende dat men met

getuigen hen dit niet bewysen konden
te loochenen , dog de Zee-voogd daar
van wel versekerd, eischte die zeer fors,

toonende hoe weinig zulke leugens en
diefstal de Gesanten van zulken magti-
gen Koning voegden; dog als zy egter
bleven volharden, dit styf en stout te
loochenen, schold Maieuef, den eersten
in rang, voor cen swarten Schelm, en
dreigde hem, zoo by die gesteenten niei

aanstonds voor den dag bragt, de ooren
te zullen latenafsnyden; waar ophy, zeer
ontset, vertrok, en zynen mede-Gesant
met een asch-graeuw Damaste zakjen

zond, waar in de fteenen waren, ieder

in een bysonder papierken, en elk mef
een bysonder opschrift. Zy waren slegt
en ongezegeld, zoo dat hy, wanneer se
hem overgegeven wierden, vrcesde, dat
de Siammers de beste genomen, en te
gen anderen verruild hadden. Dog alsoo
hy geen nadere bewysen ten hunnen laste
hadde, en de Brieven aan de Moeder van

Specx niet openen dorst (daar ’t anders
wel net in zou gebleken hebben) moest

hy dit hier laten berusten

Na zyn komst in Holland, bragt hi
dese Gesanten den 11 September 1608
in den Hage, by den Heere Prince var

Oranie, daar zy hunne Geloofs-brieven
in een goude doos, van fraci gedreven

werk, een span lang, en in een yvoire

koker geplaatst, nevens 2 andere kleene

goude dooskens, in 't eene van de welke
een Diamant, en in ’t ander een Robyn
was, en met  fraeje Roers, met goud
looswerk doorwrogt , en nog 2 fraeje
Spiessen , van welke de eene eenigsins
met goud beslagen was, overgaven. Zi
quamen voornamelyk, om ons land te be
sien, en te vernemen, of het zeggen der
Portugeesen, dat wy geen land besaten,
en maar Zee-roovers waren, waar was

Maar gelyk men hen al heel andere ge
dagten van ons gegeven had, toen onse
Zee-voogd den Portugeesen onder-Ko¬
ning, nu onlangs zoo dapper geslager
had, alsoo zagen zy, in den Hage ge
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komen zynde, dit ook geheelanders, de. 1613.
wyl zy door gestelde geleidersover

al ons land doorgebragt, en ten vollen
van der Portugeesen valscheit en quaad-
aardigheit overtuigd wierden

Na desen tyd komt my van de Siamse
zaaken niets van belang voor, dan dat
de Heer Brouwer, A°. 1613 als Opper-
hoofd na Japan gaande , toen met een
in Siam aangeweest is, en toen ook de
eerste gronden tot onsen handelhier, en
van daar op Japan, gelegt heeft, gelyk
wy zedert dien tyd hier ook een vaft
Comptoir hadden

Hun handel bestond toen voorname-
lyk in 't opkoopen van Herten , Rhee-,
Buffels-, en Roche-vellen, en in ’t ver-
voeren van Sappan-hout, waar by na-
derhand de handel van Ryst, Namrak,
Gommelak, Agel-hout, Tin, Lood,
Gutta Gambir, Rhinocer-hoorns , en

meer andere Waaren, van tyd tot tyd
gevoegd zyn, waar tegen zy hier aller-
lei kleeden invoerden; dog in de eerste
tyden met geringe winsten, alsoo zy veel
schade door brand geleden hebben. Hoe¬
wel hen den Koning alle bedenkelyke
eere boven alle andere Europiaanen aan-
dede.

Vermits zy egter het dus hiernietlan-
ger konden gaande houden, vonden de
Heeren op Batavia, en in ’t Vaderland,
goed, dit Comptoir, daar Henrik Nag-
tegaal als ons Opperhoofd allereerst gele-
gen heeft, ontrent Ae. 1623 te ligten.

Ondertusschen wierden ’er egier ver-
scheyde Brieven, tusschen desen Koning
en de Princen van Oranje, Maurits en

Frederik Henr-k von Nassau, en tusschen
de Gouverneur Generaal, gewisseld, waar
door dan de weg gebaand wierd, om dit
Comptoir, onder den Heer Nagtegaal A¬
1627 , weder op te richten, hoewel dit
A°. 1633, en 1634 voornamelyk onder
de Heer Joost Schouten, die hier al van
Ae 1628 als ons Opperhoofd gelegen
had , een geheel ander aansien kreeg,
wanneer hier, op een bysonder Eiland,
pas buiten Judia, een schoone steene Lo-

gie gebouwd is, om voor brand zeker
te zyn.

Hy wierd door de Heer Joost Schouten
als twecde Opperhoofd gevolgd, onder
welken dese Handel hier zeer sterk toe-

genomen heeft,en die ons ook wel het net-
ste bericht van de Siamse zaaken (gelyk
aan zeker gedrukt opstel van hem dies aan
gaande blykt) gegeven is.

Hy bleef hier S’ jaaren, en is Ae. 1636
door de Heer Jeremias van Vliet vervan-
gen, die hier tot Ae. 1642 gelegen, en
ons mede een net berigt wegens Siam
nagelaten heeft. In’t zelve jaar 1636
bragt de Commissaris Schouten desen
Vorst ook een goude Kroon met Esma-

rau-K
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rauden en Peerlen beset, benevens Brie-
ven van den Heer Prince van Oranje,
en zyn Edelheit den Heer Generaal, aan

den Koning
Tusschen hem, en den Heer Herman van

Muyden, is 'er nog een geweest, diens
naam ik niet kenne; dog na den zelven

is de Heer van Muyden A° 1647 gevolgd,
en hier tot Ae. 1650 gebleven.

De naaste aan hem, diemy voorkomt.

was de Heer Jan van Ryk, die al voor
Ae. 1658 hier Opperhoofd geweest, en
dat tot Ae 1663 gebleven is, in welk
jaar hier Henoch Poolvoet quam , die
hier tot A° 1663 bleef, en toen, vol-
gens zyn bekomen last van Batavia, stil
opbrak, veinsende maar eens uit vaaren
te gaan; dog hy zakte tot voorby Ban-
kok, en ’t Fort Amsterdam, en stak zoo
verder in Zee, gevende de Koning toen

alleen bericht van zyn opbreken, en van
zyn vertrek na Batavia.

De Koning, hier over niet wel vol-
daan, en geen reden van dit ongewoon
opbreken wetende, zond Ae. 1664 zyne

Gesanten na Batavia, om ’er na te ver-
nemen, en toen sprak Poolvoet klaar uit
de borst, toonde ’t ongelyk ons aange
daan, en eischte vergoeding, en kreeg
die niet alleen; maar de Koning versogt
haar Edelheden ook zeer ernstig, on

dog 't Comptoir hier te herstellen, dat
zoo veel ingang vond, dat zy den Heer
Poolvoet 'er A° 1665 weer als Opper

hoofd 'er na toe zonden, voegende als Com-
missaris den Heer Bitter by hem, om over

dese en gene zaaken met den Koning te
handelen

Hy bleefhier tot A° 1666, en wierd toen
vervangen door de Heer Opperkoopman
(gelyk ook al die vorige waren) Nicolaa,
de Roy, die hier tot A. 1672 bleef, en
den Koning zeer aangenaam was, gelyk
ons nader uit desen Brief van zyn Maje
steit aan de Heer Maatsuyker blykt.

Brief van den Koning van
Siam, aan den Heer Gou-
verneur Generaal Joan

Maatsuyker, Ae 1672ge¬
schreven.

Esen Brief comt van Tsjjou Pnaya,
Siere Demaradia Jadiamatiensit Pa

D
bidredna, Radja Colateboedi, Aphie-
pheyri Bacharina, Pahad, Koning van
Siam, aan Joan Maatsuyker, Gouverneur
Generaal en de Raaden van India. Door

dien Joan Maatsuyker en Raaden van In
dia , tot een teken van opregie genegenhein
een Brief en Geschenk van

2stukken syn wit Laken.
2 dito geel, en z dito kroon-blaauw
2 dito swart Laken.

2 kassen Roose-water, die de Schipper
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Waterhaalder gebragt heeft, hebben geson- 1672.
den, en van Sameideth, Icatasat Isoura-

bourambou, Padaparapouda, Sousou-
hou, wiens Throon van gond is, en een wit-
ten Olifant heeft, en de Justitie in alle ge-
regtigheit onderhoud, met alle eere ontfan¬
gen, door den Kapitein Nicolaas de Roy,

die in de Logie tot Siam, met alle cerbiedig-
heit voor de voeten van Samadeth, Icata-

sarrat, Itonrabourando , Padapadapou¬
da, Sousouhou, wiens Throon van goud
is , en een witten Olifant heeft, en die inai
zyn berading oprecht is, den Brief gebracht
op Donderdag den 10 van nieuwe Maan in
t Rotte jaar, en overgeset en daer uit

verstaan, als dat de Gouverneur Generaal
de plaatse Batavia nog al in rust en vreede

regeerd , ’t geen den Koning van Siam zeer
aangenaam is geweest, en wenscht dat het
lang mag duuren

Gelyk ook de Kapitein Nicolaas de Roy
op Batavia zou komen, en de Koopman

van der Spyk zyn plaats vervangen, ’t geen

de Koning Nicolaas de Roy heeft toege-
staan, te meer die Hollanders , die den Gou-

verneur Generaal gesonden heeft om op Sia-
in de Logie te woonen, en aldaar baar dienst

te doen, gaan middelmatig, en haar gedoen-

te is wel tot vernoeging van wederzyden
maar indien 'er onkundige of nieuwe quamen,
zoude het ligielyk onlusten konnen baaren ;

dog Nicolaas de Roy is by den Koning seer
aangenaam geweest , om dat Nicolaas de

Roy de manieren en gedoentens van Siam
bekend zyn, en indien Nicolaas de Roy
wederom op Siam wil komen, het zal voor

wederzyden niet qualyk wesen; maar om dat
de Gouverneur Generaal in zyn Brief schryft

dat Nicolaas de Roy op Batavia moet ko-

men, zoy heeft het den Koning toegestaan;
dog Nicolaas de Roy is het doen en de ma¬
niere der Siammers wel bekend.

Vorders de Goudsmid, die amailleren kan,
die de Gouverneur Generaal gesonden heeft,
en heeft de kennis niet als Henrik de Wys,
dierhalven verzoek twee anderen, die baar

op haar Ambagt verstaan, en wel geleerd
hebben, mogen gesonden werden. Nog ver-
soekt den Koning om een Stierman en andere
verklieden, waar de Gouverneur Generaals

genegenheit aan zalbemerken; als mede wan¬
neer eenig volk na de Hollandse plaatse vaa-
ren, de zelve behulpsaam gelieft te wesen;
waar aan vorders de genegenheit van den Gou-
verneur Generaal blyken zal,t geen de Koning
van Siam aan den Gouverneur Generaal, of

den Kapitein, die op Siam in de Logie woond,
erkennen zal

Vorders is 'er een Jonk na Tonkin ge¬
zeild, wiens Nachoda, en Koopman hen
aldaar onthouden, en veel van des Konings
middelen onder hen hebben, en tot noch toe

met de Jonk niet zyn weder gekomen, dier-
halven versoekt de Koning van Siam aan
den Gouverneur Generaal, als wanneer er

een



VAN S

1672. een Schip na Tonkin gaat, eens aan de Hol-
landers, die daar in Tonkin woonen, ge-
lieft te schryven, dat ze iegen de Tonkin¬
ders zeggen, dat het volk van den Kaning
van Siam , tlen Nachoda , Koopman
Jonk , en alle goederen onder goede bewa¬
ring weder te rug na Siam zenden, en of
den Stierman wegliep en da ’er niemand
was , die t Jonk konde herwaards bren¬

gen, zoo versocke, dat den Kapitein , die
in Tonkin woond, een goed Hollands Stier.

man daar op wil zetten, om ’t Jonk na
Siam te brengen, en indien den Nachoda
en andere volkeren onwillig waren , 200
laatse in den keten sluiten , en met een
Hollands Schip cverkomen, en dat het

volk, dat met het Hollands Schip over-
komt, de behulpsame hand mag gehoden
werden, datse t Jork weder mogen kry
gen. Indien den Gouverneur Generaal voo
dees tyd my daar in gelieft te helpen, zal

’t zelve agten voor een opregte vriendschap
van den Gouverneur Generaal. Vorders

heeft, de Gouverneur geschreven , dat
liy my een goed Steenhouwer zou geven ,
en een die hem op den Oorlog verstaat, als
een Konstabel, nevens een Schutgieter, on
in de Logie op Siam te woonen, en haar
wanneer hen van nooden had, te gebruiken,
dog heb de zelve tot nog toe niet vernomen,
dierhalven versoek aan den Gouverneur Ge

neraal, dat die in desen Brief gemeld staan.

my mogen toegesonden werden.
Nog versoeke des Gouverneurs Generaal,

hulpe om Hollandse Hoeden, als :

Een donkeren Hoed.

Een wat lichter dito.

Een roode en een donker-rood.
Een purpere, en een lichter.

Een donker grven, en een licht-groen.
Een gemengelde

Een met silver hair gemengd.
En een van allerhande kouleuren.

Den een wat meerder, en den ander
wat minder

Gelyk ook een bruinen , en een swarten
Hoed.

Met hooge formen een weinig langhairig, en
mede van de zelve kouleuren , 8 stux met

malle, 4 slux met byeede randen, 4 oude
en 4 jonge Brillen.

Vergulde Verrekykers, die vergrooten en
verkleinen, ook helder en klaar zyn.

Stukken goud, en 4 silver leder, van al-
lerhande bloemen om op te zetten, maar alle
groot en goed.

stukNog versoekt de Koning te kopen een
Carmosyn rood, en een als Cassomba. Een
donker, een ligt-graeuw, met een silver bairtje
daar door. Een stuk ligt, en een stukgraeuw
doormengeld als Cadjang, en gras-groen, dog
alle goed en syn Laken.

Nog versoekt de Koning Hollandse Tim¬
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merlieden, als die Fortificatien konnen ma-

ken, en Vuurwerkers, om in de Logie op
Siam te woonen, en aldaar ’s Konings wer-
ken te doen. En indien die gesonden werden,
zal de Koning den Gouverneur Generaal zyn
genegenheit daar aan bespeuren; dog volkeren
van goede kennis, als mede goede goederen te

zenden ; en zoo de Gouverneur Generaal my

daar mede gelieft te helpen, zal den Koning
den Gouverneur in alles, wat versockt, behulp-
aum zyn.

Nu vereerd de Koning van Siam aau den
rouverneur Generail 30 bbaren Tin, dat
aan de Hollanders, die in myn plaats woo-

nen, hebbe gegeven, en indien de Gouver-
neur Generaal des Konings begeerte gelieft toe
te staan en te voldoen, zal de Gouverneur
Generaals genegenheit daar aan zien, en de
vriendschap zal iusschen den Koning van
Siam en den Gouverneur Generaal onverbre-

kalyk zyn, zoo lang Zon en Maan zyn
schynsel geeft.

Hy wierd A°. 1672 door den Heer N.
vander Spyk vervangen, die hier tot Aa-
1677 bleef, en door den Heer Dijk de
Jong gevolgd wierd.

De Heer Aarnout Fa quam A°. 1655
in zyn plaats, en stierf Ao. 1684, terwyl
hy op te rug reise was, en nam toen alle
den omslag hier Ao 1685 van de Heer
Joannes Keyrs over , welke Heer, ne-

vens zyn vervanger alleen de eere ge-
had heeft, van den Koning te sien, en
te spreeken, terwyl alle de andere Op-
berhoofden noit met de Koning, en al-
leen met den Berkelang gewoon waren
te handelen. Ook kregen dese beide een
rooden hoed, een goude doos, en een
Eeren kleed, gunst-bewysen , die noit
aan andere Opperhoofden geschied, en
merkreckenen van des Konings hooge
agting voor hen geweest zyn.

De Heer Keytsbleef hiertot Ae 1658,
en wierd vervangen door den Heer Pie-
ter van den Hoorn, die hier tot Ae. 1691
bleef

De Heer Thomas va n Sen quamin zyn
plaats, bleef hier tot Ao 1697, en wierd
Ao. 1698 door de Heer Reinier Boomver-
vangen , die tot Ao. 1703 onse zaaken
hier bestierde.

De Heer Gideon Tand verving hem maar
voor een korten tyd, alsoo hy nog in dat
zelve jaar van daar vertrok, en A. 1704
door de Heer Aarnout Cleur vervangen
wierd.

Na dat dese Heer hier 2 jaaren gele-
gen had, quam hy Ao 1706, met zeer
slegte tyding, op Batavia, als of ons
Comptoir stond opgebroken te werden.

Men zond ’er den tweeden, den Heer
Wouterssoon, weer na roe, om herstel-
ling van den handel (dat veel van de

K 2 Heer
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rens Hoofd van Ligoor geweest, heeftHeer Poolvoets tyden, wanneer de Ko-
hier tot A°. 1719 gelegen, en werd As.ning ons om herstelling van den handel
1720buiten gemeen Raad van Indien, eenversogt, verschilde , behalven dat hen
bevordering, die haar weergae daar nietnu ook allerlei onbillyke voorwaarden
heeft; en in dit zelve jaar is zyn Ed. hiervoorgeschreven wierden.
vervangen , door de Heer Henrik van derDe Tocht van de Heer Wouterssoon was
Burg, die er, volgens de laatste berich-egter van dien uitslag, dat 'er de Heer
ten, in ’t begin van A°. 1723 noch lag,Cleur niet lang daar na weer als Opper-
en doen vervangen is door den Heer Gre-hoofd na toe ging, gelyk hy 'er ook tot
gorius Henrik Praagman.A°. 1714 gebleven, en toen door de Heer

Wy voegen hier een Lyst van de Siam-Dirk Bloem, die 'er tot A°. 1717 geble-
se Opperhoofden by, voor zooverre wyven, en toen door de Heer Wybrand
die hebben konnen nagaan, en opdelven.Bloem vervangen is. Dese Heer bevo¬

TY sL.

DER

SIAMSCHE OPPERHOOFDEN.

Al.Ae.

1604.Lyst der Cornelis Specx.
Siamse 1627. belast door de Heeren1623.Henrik Nagtegaal.
Opper¬ 17 dit Compt. te ligten.hoofden.

1628. 1636.Justus Schouten.
't Comptoir dat onder-1633.
tusschen weer gelicht

was, hersteld, en
door last van de Heer1634.
Brouwer een steene Lo-

gie gebouwd.
Jeremias van Vliet. 1639. 1642.
Herman van Muyden. 1650.1647.

1658.Jan van Ryk. 1661.

't Compt. opgebroken.1661. 1663.Henoch Poolvoet.

1664. zend de Koning Commissarissen
om na de reden te vernemen, en

versoekt hersselling.
herstellen wy ’t Comptt. 1666.1665.

Nicolaas de Roy. 1666. 1672.

van der Spyk. 1677.1672.

1677.Dirk de Jong. 1679.
Aarnad Fa. 1679. 1684.
Joannes Keyts. 1685. 1688.

Pieter van den Hoorn. 1688. 1691.

Thomas van Son. 1691. 1697.

Reynier Boom. 1698. 1703.
Gideon Tand. 1703. 1703.
Aarnold Cleur. 1704. 1712.
Dirk Bloem. 1712. 1717.
Wybrand Bloem. 1717. 1719.

Henrik van der Burg. 1720. 1722. 25 Novt overleden.
Gregorius Henrik Praagman. 1723. 19 July.

Dat de Engelsche hier mede een Comp- Egter hebben zy hier tot Ae. 1704
toir gehad hebben, zal ons uit het ver- noch een Logie gehad, die toen ook af-
volg blyken; maar hunnen handel is hier geloopen, gelyk hun meeste volk toen
van zoo weinig belang geweest, dat het ook door de Siammers gekrist, en hun

niet weerdig is, om daar van te spree- Opperhoofd Mr. William Thiens met een

ken. schamp-scheut gequest, eenige tyd hier
ge-
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gevangen gehouden, van daar ontvlugt,
en naderhand hun Opperhoofd op Ban-
jar Massin geworden is.

De Franschen hebben sich hier eenigen
tyd vry vaster en aansienelyker nederge-
set.

Wanneer zy hier eerst gekomen zyn,
blykt my nergens klaar; maar men wil,
dat zy hun meeste aansien gekregen heb-
ben, terwyl zeker Griek, Constantyn
Faulcon genaamd, hier eerste Dienaar van

Staat was

Dese Heer was van geboorte, een
cefalonier, niet, gelyk Monsr. Tachart

opgeeft, de Zoon van den Gouverneur
van dat Eiland , een Venctiaans Edel-

man, maar van een zeer geringe af-
komst.

Hy verliet, ontrent 1z jaaren oud zyn-
de , zyn Vaderland , en ging met een
Engelich Schip, ontrent A°. 1660 na
Engeland, daar hy sich door zyn verstand
en geest by een Kapitein, die na Indien
vertrekken zou, zooverre wist in te wik-

kelen, dat hy hem toestond voor jongen
en jong Matroos mede te gaan.

Hy wierd op de Reis quartier-Mee-
ster, alsoo de Kapitein iet groots en def-

tigs in desen borst merkte, en trad einde-
lyk, in Indien gekomen zynde, tot hoo-
ger Scheepsdienst op; dog na dat hy nu
wat ouder geworden was, en al eenige
jaaren met de Engelschen in Indien ge
sworven had, quam hy eindelyk met hen
in Siam, daar hy sich uit hunnen dienst

begaf, en nu zyn eigen zaaken begon
waar te nemen, die hy door zyn groote
geest in korte jaaren zoodanig dede ver-
anderen , dat men aan zyn vederen nu
sien kon, dat het een vette vogel gewor-
den was

Om egter nog grooter zaaken te on-
derneemen, koft hy een fraei groot Vaar-
tuig; dog zelfs geen geld genoeg heb-
bende , om dit Scheepje te betalen

leende hy van ’t Engels Opperhoofd al-
hier, Mr Wyth (die ten tyde van de Hr.

Aarnout Fa, door Mr. Paiz vervangen
is) eenige penniugen, zoo om die schold
te vereffenen, als om sich van een goe-
de lading te voorsien.

Het ging hem eenigen tyd byzonder
wel, dog naderhand kreeg hy ramp op
rampl, dat hem egter den moet niet be
nam, om ’t werk te hervatten, en nog eens
een togt na de kust van Malabar te wagen;
maar dit bequam hem zoo qualyk, dat
hy door een swaren storm zyn Schip, en
byna ook zyn leven, verloor werdende
nog, door een groot geluk, op de wal
geslagen.

Hy verloor daar alles wat hy besat, en
borg niet meer, dan twee duisend Ryx-
daalders van alles, wat hy in dien bodem
gehad had.

I A M. 77

Terwyl hy daar zoo elendig en rade-
loos op strand zat, zag hy van verre een
Heer daar langs komen, die wat verder
van daar, door dit zelve onweer, zyn
Schip verloren had

Na dat de zelve by hem gekomenwas,
verstond hy, dat hy een Gesant was des
Konings van Siam, aan den Koning van
Persien, die weer na Siam keerde; maar
nu, zyn Schipen goederen verloren heb-
bende, geen middel zag, om van daar te
geraken.

Faulcon, die wist hoe ’t smaakte, zyn
Schip en goederen te verliesen, en met
den staat van desen Heer bewogen, had de

grootmoedigheit van hem, na dat hy hem
zyn ongeval van den zelven aard verhaald
had, zyn laatste 2000 Ryxdaalders, die
hy nog behouden had, aan te bieden,
in hope dat die Heer hem in vervolg
an tyd dit wel weder vergelden, en
daar door mogelyk gelegenheit geven
zou, om zyne dus verre vervallene zaa-
ken eens weer gelukkig te herstellen.

En waarlyk het viel ook na zyn ont-
werp uit.

De Gesant, verbaast over die onver-

wagte aanbieding, nam de zelve met
dankbaarheit aan; waar op hy ten eersten
een Vaartuig kogt , waar mede zy in
Siam quamen.

Zoo ras was dese Gesant voor den
Berkelang (een Heer, die alles met de

vreemdelingen verhandeld) niet verschec-
nen, of hy verhaalde zyn ongeval, roemde

de grootmoedige aanbieding van den Heer
Faulcon, en sprak zoo veel lof van zyn
weergaloos verstand , dat de Berkelang
zeer benieuwd was, om Faulcon te sien.

Hy verscheen ’er op zyn ontbod; maar
hy had hem zoo ras niet over verscheide
zaaken hooren redenkavelen, of hy vond
in hem zulken doordringende geest, dat
hy voornam hem aan den Koning, als
een van de bequaamste mannen, die hy
oit gesien had, voor te dragen.

Daar op voor den Vorst gekomen zyn-
de, vond die hem zoo vaardig en net in
alles, dat hy hem voorstelde, te beant-

woorden, dat hy hem , op aanraading
van den Berkelang, tot 't waarnemen
van diensten van belang gebruikte, waar
in hy zich boven verwagting zoo wel
queet, dat het den Koning veel ontrent
zyne inkomsten scheelde; gelyk dit ook
de grond lag, dat de Koning hem, nade
dood van den Berkelang, die hooge be¬
diening aanbood.

Hy had ’er wel sin in; maar wetende
hoe veel nyd dit hem by de Siammers
baaren zou, daar zoo veel Grooten uit
hunne Natie na stonden, en dat een
vreemdeling daar mede zou henen gaan;
weigerde dit eerst met veel nederigheit,
en betuigde , dat hy den Vorst geerne

K 3 in
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in alle andere zaaken dienen, en sig voor
zyn welvaaren opofferen wilde, maar

dat hy hem, indien hy dese postaanvoer
de, onmogelyk verder van dienst zou
konnen zyn, het welk hy zyn Majesteii
miet zoo veel kragt van redenen wist te

vertoonen, dat die sig zyne verschooning
zeer wel bevallen liet; maar ondertus-
schen gaf hy sig aan de Heer Faulcon zoo
volslagen over, dat hy geen zaaken zon
der zyne beraading ondernam, waardoor
hy eindelyk gelegenheit kreeg, om alle
Mandaryns, die te voren de meeste in-
gang by den Koning hadden, er volko-
men uit te bonsen, en om alleen over
den Geest des Konings te heerschen, zo
dat die alleen den naam voerde, terwy

de Heer Faulcon het gansch Ryk zoo Op-
permagtig bestierde, dat 'er geen midde

voor een Siams Mandaryn was, om daar
eenige verandering in te bewerken.

Dat de Koning alleen hem, en geen
Mandaryns meer in ’t bestieren van zyn
z3aken betrouwde, daar van was de reden,
dat hy den Vorst klaar aangewesen had, hoe
veel Tonnen Gouds en millioenen zy hem
verkort, en hoe elendig zy ’t arm Siam:
volk van tyd tot tyd gedrukt hadden.

De herten der Siammers won hy, niet
alleen door zyn zedigheit, nedrigheit.
en geveinsde vriendelykheit; maar ook
door dien hy hen van alle die vuile kne-
velaryen van die bloedsuigende Manda-

ryns bevrydde, behalven dat veelen der
zelve door zyn bestel daar over gestraft
wierden; waar aan men bespeurde, dat
ky niet anders dan billykheit, geregtig
heit, en ’t welvaren, zoo des Konings
als van zyn onderdaanen, zogt, zonder
sig ergens in te bevordeelen, of ’t aller
minste, dat onbetamelyk was, na sig te
nemen, waar door hy aan allen even zeer,

uitgenomen aan de Grooten, behaagde
Terwyl nu de Heer Faulcon tot defen

top van eere opgestegen was, en 't hart
van den Koning zoo volkomenbesat, vicl
'er iet voor, dat den grond tot de voor-
naamste zaken der Franschen hier gege-
ven heeft

Dat 'er toen, en al lang te voren, ver
scheide Bisschoppen en Priesters der Fran-
schen in Siam gekomen waren, blykt
ons uit de komst en Reise van den Bis-
schop van Beryte, gelyk 'er toen ook een
Bisschop van Metellopolis, en nog lang
daar na was, die van de Siammers zoe
veel Christenen, als ’t hen mogelyk was
zogten te maken,

Zy deden dat in 't eerst in ’t geheim,
dog kregen naderhand gelegenheit, om
het in 't openbaar te doen.

Hier toe had groote aanleiding gege
ven de toeleg van eenige Mooren, die,
om zoo veel meer op den Koning tever
mogen , hun best deden, om dier
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Vorst Moors te maken. Ten dien einde
hadden zy den Koning van Golconda
vooraf wysgemaakt, dat de Koning 'er
wel genegenheit toe had; maar dat hy
wel door den eenen of den anderen Mo¬
hhammedaansche Vorit daar toe wilde

aangelogt zyn.
Daar op zond de Koning van Gol-

conda een cierlyk geschreven Alcoran.
of Coraan, aan den Koning van Siam,
met een vriendelyk versock, om ook 't

Geloove der Sjais aan te nemen, en daar

beneven een van de schrinderste Pric-
sters , om den Koning daar toe verder
over te halen, en in de gronden deser
Lecie te onderwysen

Na dat de Koning van Siam nu dese
Vorstelyke Geschenken,en dien schoonen
Coraan, ontfangen had, versogt dic
Moorse Paap den Vorst met zeer veel ie-
ver, om ’t Geloove, daar in vervar, te
aanvaarden, en bood, om hem 1e eer
daar toe te bewegen, zyn Majestcit aan,

om met zyne Talapoins over de gronden
van zyne, en over die van de Siamse
Godsdienst in zyne tegenwoordigheit te
redckavelen, met versckering, dat hy de
ongegrondheit der Siamse, en de zuiver-
heit van zyne Leere den Koning mid-
dagklaar aanwysen zoude

De Koning , dit voorssel niet onge-
grond vindende, nam er een preuve af-
en de Moor zettede alle de Talapoins en

Siamse geestelyken zoo pal, dat zy geen
woord meer wisten te sprecken; waar
over de Koning van hannent wegen
zeer verlegen was, te meer alsoo de
Berkelang hem versekerd had , dat zy
gemakkelyk tegen den Moor zouden op-
mogen

Ondertusschen sprak de Berlielang,
op aanrading van den Heer Faulcon, hier

over gevallig met den Bisschop van Me¬

tellopolis, die reeds een grooten naam:
wegens zyn zonderlinge bequaamheit,
hier gekregen had; welke hem hope gaf,
van desen Mohhammedaan pal te zullen
zetten, en de eere der Siammers ten eer-

sten te zullen herstellen, als hy eens met
hem over den Godsdienst spreken mogt;
waar van de Berkelang den Koning ken
nis gaf, die, om niet gehouden te zyn,
die nieuwe Leere aan te nemen, laft gaf,
dat de Bisschop met desen Moorschen
Priester in zyn bywesen over den Gods-
dienst redeneeren zou

Daar op dan beide voor den Koning
verscheenen zynde, wierp dese Bisschor
dien Moor ten eersten overstaag, en toon-
de hem de valscheit en ongegrondheit
van zyn Leere zoo klaar, dat hy zelfs
bekennen moest, ongelyk te hebben, 't
geen den Koning zoodanig behaagde ,
dat hy daar uit met reden grond nam,

van sichby den Koning van Golconda te
ver-
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verschoonen , om dien nieuwen Gods-
dienst niet te konnen aannemen , alsoo
zyn Priester in zyne tegenwoordigheit zelf
had moeten bekennen , dat zyn Leere
geensins de rechte was.

Dit geval gaf desen Bisschop niet alleen
groote agting; maar by den Koning ook
zulken ingang, dat hy zoo aan hem, als
aan alle andere Roomsche Priesters, op
aanrading van de Heer Faulcon, toestond,

hunnen Godsdienst door ’t gansch Ryk

voort te planten. Daar beneven liet hy
voor dien Bisschopeen deftighuis, Kerk,
en Qucck plaats bouwen , en bewecs

hem alle gunsten , die hy maar kon beden-
ken hem aangenaam te zyn.

Dese Geestclyken, hier door zonderlinc
aan de Heer Faulconverplicht, verhieven

hem zoodanig by de Geestelyken in
Vrankryk, en by den Paus van Romen,
dat Louis de XIV hem daar op de Rid-
der ordre van St. Michiel, en de Paus

hem , behalven zynen zegen, twee silvere
kruissen in zyn wapen toegesonden heeft.

Om dit nu weer te erkennen, heeft

de Heer Faulcon van desen Koning van
Vrankryk by den Koning van Siam met
geen kieenen ophef geroemd, en den zel-
ven hem als een Vorst, aan welkers

vriendschap het Siams Ryk ongemeen
veel gelegen was, aangepresen, waar op
Ae 1685 ook dat aansienlyk gesantschap
van den Ridder de Chaumont aan den

Koning van Siam , ’t geen Monst Ta-
chart zoo uitvoerig beschryft, gevolgd
is, waar nevens toen ook alle die Jesui-
ten , die naderhand na China gingen

gekomen zyn, die door hunne kennis in
de Sterre-meet-kunde , en veel andere

fracje ocffeningen, sich by desen Vorst
zoo aangenaam hadden weten te maken,

aldat zy reeds voorgaven dien Koning
meer dan half bekeerd te hebben, en

geen twyffel ’er aan stelden, of die Vorst
zou in korte de Christelyken Godedienst
aannemen, dat egter zulken vaart niet
geloopen , en een heel anderen uitslag,
gansch buiten hunne verwagting, gehac
hecft.

Altoos, gelyk deFranschen volkomen
de gunst van de Heer Faulcon besaten, en
de Heer Faulcon weer geheel en al mee-

ster van den Koning was, alsoo mein-
den de eersten door hem nu, met sich

hier zoo voordeelig neder te slaan, een
weg en middel gevonden te hebben, om
hunnen zoberen handel voortaan geheel
Indien door uit te breyden, alsoo men
geen beter noch gelegener gewest, om
alle kusten te bevaren , wenichen kon.

Aan de andere zyde was het voorne-
men van de Griek (die nu zeer groote
schatten reeds vergaderd had, maar voorde

Grooten en Talapions banger dan oit te
voren begon te werden, alsoo hem die
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te last leiden, dat hy Siam aan den Ko¬

ning van Vrankryk zogt over te geven,
en hen alle Christen te doen werden) om
Siam, dat hy nu wars begon te werden,
te verlaten, en om zyn toevlugt met alle
zyne schatten by den Koning van Vrank-

hyryk te nemen; maar hoe menigmaal

den Koning daarom versogt had , hy
wilde hem noit ontslaan.

Wat nu den Vorst betrof, die vond
sich met dit groots en aansienlyk Gesant-
schap, van den Ridder de Chaumont, wel

zeer verheerlykt, alsoo hem dit ontsag,
aansien en veel luister by alle de Vorsten
van Indien toebragt; maar hy had geen-
sins in zyne gedagten, om van Godsdienst
te veranderen , hoe zeer hem ook die

Gresant, en de Grick, daarom aangespro-
ken had, alsoo by daar in te veel swarig
heden te gemoet zag; oordeelende het

gunst genoeg aan hem bewesen te zyn,
dat hy de Franschen en alle andere Prie-

sters toestond, die in zyn Ryk te ver-
breiden.

Echter is het waar, dat hy, uit dese

an gene insichten van Staat wel eenige

spreekwysen gebruikt heeft , waar uit
die Gesant, en de Heer Faulcon, niet
anders konden vatten, dan dat hy groo-
te genegentheit tot den Roomsen Gods¬
dienst had.

Het is ook zeker, dat die Koningeen
ongemeene zucht voor de Fransche Na-
ie opgevat had, en sich in alle gevallen
van hen bediende. Dus gebruikte hy
den Vesting-bouwer La Mare ook, om
zyne voornaamste aan Zee gelegene Ve¬
stingen, tegen over Bankok en Mergim,
geheel en al op de Europiiche wyse te
versterken, en van allerlci noodige Krygs-
voorraad te voorsien, gelyk hy ook den

Ridder de Fourbin, om sich daar van in
zyn Legers te bedienen, den Oversten
de Fargues, en meer andere Krygskundi-
gen, by sich behouden, en den laatst ge-
melden met eenige Fransche Krygsknech-
ten, als Overste in’t kasteel van Bankok,

geplaatst heeft.

Hy heeft Ae 1681 met de Ooster Zon,
by ’t zenden van zyne Gesanten na Vrank-
ryk, ook zonderlinge bewysen van zyne
achting voor deze Natie gegeven.

In later tyd, of ontrent A°. 1687 zyn
er door dien Vorst weer eenige Siamse

Gesanten, met een Portugees Schip, en
groote Geschenken na Vrankryk geson-
den ; doch dit Schip is ontrent 60 my-
en bezuiden de Tafelbaey, of by de
Struis-baey, verzeild.

De Gouverneur van der Stel zond ’er
wel volk na toe, om ’er zooveel, als 't
mogelyk was, af te bergen, en aan de

eigenaars weder te geven; doch zy ont-
hielden ’t eerste, vergaten’t laatste, en

kapten de goude en silvere Lampetten,
Kan-
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Kannen , Vasen &amp;c. met bylen door
midden, en woegen die malkanderen, by

gebrek van een goud gewicht, met eer
Spek-schaal toe, waar over ’er verschei

de gevangen geset, en gestraft zyn.
Ondertusschen wierden de oogen, niei

alleen der Grooten, maar zelf ook van

de allerminste Siammers, hoe langs hoe
meer geopend, en die niet weinig tegen
den Hecr Faulcon, als dien grooten Land
verrader, aangeset, te meer alsoo de Fran-
schen, zeer stout op de gunst van Faul
con, nu en dan tot dertelheden tegen den
Inlander begonnen uit tespatten, die her
metter tyd veel erger zaaken van hen
voorspelden, waar tegen hunne klach-
ten, aangesien zy zoo diep in des Ko
nings en Faulcons gunst waren, zeer wei-
nig zouden helpen.

Onder alle de Grooten was 'er echter

geen, die verder zag, en op alles netter
lettede , dan de Opra Piteratjay, eer
man van doorluchtige geboorte, en zeei

na aan den Koning vermaagschapt.
Dese zag wel, waar dit werk henen

wilde, maar hield sich vooreerst stil
hoewel hy onder de hand niet weinig
werkte, terwyl hy sich, om den schyn
daar af te bedekken, eenigen tyd siek hield.
en zelfs niet ten hove verscheen.

Ook had de Koning, alsoo zyne twee
broeders onbequaam tot de Kroon, of
hem altoos niet aangenaam waren, on-
dertusschen een jongeling van een gerin
ge geboorte, Moonpi genaamd, tot zyner
Zoon aangenomen, dien hy voorhad tot

zynen vervanger te verklaren , welke
streng de Heer Faulcon mede zeer sterk
trok.

Dit schokte dus noch zoo wat henen,
tot dat de Koning in ’t begin van A
1688, in den ouderdom van 55 jaaren,
door een swaare siekte aangetast, en
gelyk ons het volgende verhaal nader
toonen zil, ook daar door, alsoo hyein-
delyk de watersucht 'er by kreeg, weg
gesleept wierd, waar op hier ook eer
groote omwenteling van zaaken gevolge
15.

Beknopt Verhaal van de
wonderlyke verandering
voorgevallen in ’t Ko-

ningryk Siam, in ’t jaai
1688, den Schryver door
den Heer Arnold Cleut
behandigd.

Zebbla-  RrA dat de Koning van Siam eeni-
meStaats IV gen tyd siekelyk hadde gegaan,
cecteren wierd hy door zyn qualen zoo hart27teling
hiet, y aangetast, dat hy sich t'eenemaal tot
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leggen moest begeeven ,'t geen
oorzaak gaf, dat zyn Hof in de sta¬
Judia was, alhoewel hy zelfs in Live
te bedde lag, en daar wierd alomme
cen valsch gerucht verspreid, dat zyr
Majesteir albereids overleden was
waar door zoodanige bewegingen on-
der de Hovelingen en Grooten ont
stonden , dat de Krygs-Overste, O¬

pra, Pieteraijay, zynde des Koninge73

Zwager en Schoon-vader, genood-
saakt wierd door zyn ontsag alles we
der in rust telbrengen, en eenigen der
voorneamste Roervinken in de gevan-

genis te werpen, onder de welken ook20

wierd getelt eenen Opra Paula, zyn-17

de een voornaam Creatuur van den
grooten Staat Minister Constantyn Faul-

con, die in desen tyd nietnaliet te sty-
ven, en onder de hand aan te zetten

des Konings opqucckeling en aangeno¬
men Zoon Moonpi, tot zooverre, dat

hy genoegsaam opentlyk na de Kroon17

durfde staan, en door behulp van zyn7

eigen, Vader en anderen een me-
77

nigte van volk in dienst nam , zoc77

van veelen , die het zeer wel ver-
27
meinen te weten , voor de waar-
heit word verhaald, tot veertien dui-

sent in ’t getal; ’t welk vooreerst zoo-27

danig heen gaande, en een goed be-37

gin schynende te wesen, wierd Faul-
con veel trotser en opgeblasener, als
hy oit te vooren was geweest: maar
dit kon zoo stil niet toegaan, of de
Krygs Overste Pieteratjay had er de

de lucht af, die het werk echter zoo27

wat op zyn beloop liet , tot dat de37

Koning door zyn toenemende sickte.37

om wat meerder stilte en rust te heb-27

ben, hem de voornaamste bestiering
des Ryks opdroeg ; ’t geen Faulcon niet

weinig quam te ontschieten, want hy27

raakte in deser voegen niet alleen zyn33

voornaamste steunsel quyt, maar ook20

by verscheide Grooten dapper in ’t
oog, die zyn hoogmoed, vermetel-
heit, en dwingelandy, al van over
lang gesien hadden, evenwel vond hy
middel, om sich heimelyk by den Ko¬

ning te vervoegen, dien liy met vee-37

le omstandigheden en beweegredenen
wist te vertoonen, dat het ten aller-
hoogsten tot versekering van zyn
Majesteits Persoon en Ryk zoude

strekken, dat de Franschen uit het Ka-37

steel van Bankok na boven geroepen
wierden, om in desen slechten toestant

van zyn Majestcit geduurig het Palcis37

te bewaken, en tot zyn Lyfwacht te37

dienen ; ’t geen den Koning zoo wel27

beviel, dat hy aanstonds order gaf,
om hen na Livo te laten komen, ge
y lykze zonderuitstel deden, doch wier-
y den zy en hun meester Faulcon, door

den

en de
schrikke-
lyke

dood

vanCon-
stantyn

Faul¬
con
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den Krygs-Overste Pieteratjay ver-
klockt: want verstaan hebbende, dat
Faulcon by den Koning was geweest,

en wat 'er verhandeld was, deed hy37

zyn Majestcit begrypen, dat Faulcon277

2 en zyn medestanders niet anders zoch-

ten, als sich niet alleen meester van20

77 t Paleis, maar ook zelts van zyn Ma-
esteits persoon en het Ryk te maken.37

Waar op de Koning het voorheen ge-237

geven bevel weder introk, en order27

gaf, dat ze sich niet na boven zou-37

den begeven, maar dat ook de gee-
nen , die albereits in Judia verscheenen27

mochten zyn, weder na Bankok zou-
den hebben te keeren , ’t geen de Fran-77

sche Generaal, Monsieur des Fargues,
die sich onderwylen al met 60 van de37

zynen op weg begeven hadde, moeste27

doen, alhoewel hy daar toe vry wat27

schoorvoetende quam, en in het te
rugvaaren eenige vyandelyke daaden1 7

bedreef , die genoegsaam te kennen
77

gaven, wat van zyn lust en voornemen37

was geweest; ’t welk noch nader kon

werden bespeurd aan ’t gedoente van
zyn Majoor , toen hy de Rivier op

voer , beneden gelaten: want hy ver-77

liet aanstonds het oude Kasteel, aan
de West-zyde der Rivier op Bankok

gelegen, en begaf sich met alle tilba-
77

re goederen in het nieuwe, door hem
zelfs daar tegensover gebouwt, laten-
de het swaar Kanon, dat ze niet kon-

den medevoeren , springen en verna-

gelen; mitsgaders het buspoeder, ’t
geen ze niet bergen konden, of wel27

licht niet van nooden hadden met
27water begieten; ’t kruit-huis af bree-
72

ken, en alles omverwerpen , en tot

puinhoopen maaken , ’t geen ze dach-
ten haar in de weg, en tot nadeel te zul-
len konnen zyn: waar tegen de Siam-

mers echter nietanders deeden, als het27
oude Kasteel, dusdanig verdorven en

om vergeworpen , weder wat te her27

maken, alles zoo veel doenlyk te her-
stellen, en in staat van tegenweer te77

brengen, om verder op het gedoente27

der Franschen te letten. Onderwy-
len wierd het voorgenomen verraad

van des Konings aangenomen Zoon,
37

Moonpi en Fauicon ontdekt; want de
27

zelven met nog verscheide andere37
Mandaryns van hunnen aanhang, diep72

in den nagt binnen ’t Paleis, en in een
kamer versamelt zynde , wierden ze37

door een van des Konings wyven, en27

den Zoon van Pieteratjuy, die daar
buiten op de grond neder, met haar
ooren tegens de deur aan, lagen, zon-
der dat het door de donkerheit des nagts
van iemand wierd gemerkt, zoodanig

beluisterd , dat ze gemakkelyk van77

woord tot woord verstaan en hooren27
III. DEEL.
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konden , wat 'er beraadslaagt en be¬
slooten wierd, ’t welk ten principalen
hier in bestondi Dat ze, zoo draa de

Koning overleden zoude zyn , des
zelfs jongsten Broeder, albereits door
cenige voornaame Grooten voorge-
schikt tot de Kroon, den Krygs-O-
ysten Pieteratjay, des zelfs Zoon, en ver-
scheide anderen, zouden laten ver-

moorden ; doende benevens dien alle
de Mooren, die haar in den weg mog-
ten weesen, alomme uitroeyen en ver-

delgen. Waar op komende te vol-
gen , dat Faulcon zyn voornemen met
de Franschen verydelt zynde, sig voor
een geruimen tyd buiten ’t Hof ont-
hield, en niet quam vertoonen, zoo
als hy voorheen plagt te doen, wierd

de achterdogt van zyn wederstrevers
nog meer hier door gevoed; die dan

oordeelende, dat de zaake nu al hoog
genoeg gekomen was, hem lieten ont-

bieden, op het welk hy fig den 19
May des voormiddags ten Hove begaf,
dog hy quam een weinigie daar na we-
der ; hield in zyn huis het middag-
maal ; stelde voorts order op eenige
zauken; liet sig tegens zyn Europiaan-
sche Lyfwacht ontvallen, dat er den
aanstaanden nagt iets groots stond te
geschieden, waar mede het werk over
een zyde zoude slaan, nam van haar
(zoo 'er van verscheide geloofwaardi-

ge persoonen werd getuigt) vry wat
37

beter afscheid; en ging weder ten Ho-

ve: maar niet lang daar na zag men
zyn Draagstoel, met silver overtrok-27

ken, ledig te rng komen, dat by zyn
huisgenooten voor een zeer quaad37

voorteeken genomen wierd, die niet
alleen wel haast quamen te hooren,77

dat hy Faulcon, des Konings aangeno¬
men Zoon Moonpi, en de Kapitein

van ’s Kodings Lyfwacht, in't Paleis20

aangehouden en gevangen waren ;
maar wierden noch ten zelven da-37
ge mede in ’’t Paleis gehaalt, en in27

ketenen gesleten, waar na de Siam-
mers aanstonds het huis van Faulcon

7

van alles beroofden, zyn Huisvrouw77

niet het geringste overlieten, en zyn37
Bockhouder, een Engelsman, uit
Balbpoole, reekening van zyn Meesters
staat en middelen afeischten; latende
den Krygs-Overste Pieteratjay, nu het

werk aan de gang was, in de zelfde32

drift ook by de kopvatten eenen Opra37

Sivipat, uit wiens zak wierd gehaald
32

zeeker Geschrift, in sig bevattende de17

geheele t'zamensweeringe, door den20
aangenomen Zoon des Konings Moon¬12
pi en Faulcon met eigener hand onder-3

teekent, zulx 'er nu geen bewys meer
27

van hun quaad voornemen van noden
21

zynde, kon de Koning zyn aangeno¬37
men
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men Zoon en bysonderen lieveling
Moonpi ook niet langer beschermen,

maar moest hem eindelyk laten dry37
ven, en aan zyn wederstrevers over13

laten, die hem drie dagen na zyn ge
vangenis het hoofd lieten afslaan, en37

het zelve lieten werpen voor de voe
ten van zyn aanvoerder Faulcon, nog27

y swaarlyk met yzere keetens om ’t lyf,
ge-mitsgaders om handen en voeten,

vangen sittende , op een smadige en3
verachtelyke wyse daar by doende de-22
se woorden : Ziet daar uwen Koning :2
waar by het vooreerst wierd gelaten :23
dog was de Koning; welkers siekte

77

noch dagelyx sterk toenam, over het
ombrengen van zynen Zoon Moonpi

hertelyk bedroeft, begeerende, dat
het lighaam geen smaatheden meer aan23
gedaan, maar begraven zoude werden.L1

’t geen gedaan wierd. Onderwyler27
had men den Franschen Generaal
33 Monsieur des Fargues, uit Bankolf na
Livo ontboden, die aldaar eerst op het
derde ontbod aanquam, werdende var

wegens ders Koning met een goude37
Bousette of Pinang-doos beschonken,
zeer wel onthaald, en eindelyk besso
ten, dat hy het Kasteel op Bankok.
door de Franschen gebouwt, aan de

Siammerszoude overgeven , en tot na23
kominge van dien beide zyn Zoonen,37

mitsgaders den Franschen Bisschop van
Metellopolis, als Ostagiers inLivo la¬
ten ; dan met al zyn volk boven komen,

en te zyner tyd met eenige Schepen,die27

hem zouden werden geleent, uit Siam
37

vertrekken; ’t geen hem door den ge
vangen sitrende Faulcon, door over en37

wedergaande Boden, (want hy mogte77
hem zelfs niet spreeken) op het ernstige
aangeraaden was, zoo als zommige ge

looven;misschien om daardoor de toori
en gramschap der Siammers’hemwaarts

37

was ’t doenlyk, eenigsins te versagten37

’t geen daar toe nogtans zeer weinig
schynt geholpen te hebben, gemerkt

27

zyn wederstrevers de gedagten begon-27

den te krygen, dat hy haar wraak- lust
wel door de dood mogt komen te ont

27
snappen, nadien hy door de sware py-
nen (om het voorgenomen verraad uit

zyneigen mond te hooren, en zyn me
depligters te melden) hem op verschei27

de tyden en manieren aangedaan, mits¬2
gaders door een styfzinnige onthou27

ding van spyse, zeer vervallen, er27

vry swak geworden was; waarom 212
hem dan op den 4 Juny, even na Zon
nen ondergang, mits hy niet wel gaar
konde, in een slegte stoel in zyn huis
bragten, alwaar hy over het bouwen
van ’t zelve zeer smadelyk wierd beje

gend , latende hem voorts weder op-27

nemen, en by zyn Huisvrouwdragen,

YVINGE

die daar digt by in een Paardestal ge-77
vangen lag, de welke siende, dat het
nu genoegsaam met haar man gedaan
was, hem , in plaats van troostelyk
toe te sprecken, zoo 'er voorde waar-
heit word gezegt , een menigte van
scheldwoorden toewierp, in ’t aange
sigt spoog, en qualyk wilde gedogen,
dat hy zyn eenigsten Zoon, ongevaar
4 jaaren oud, eens voor ’t laatst mogt

kussen; waar over de Siammers zelfs27
als versteld zouden hebben gestaan,27
die derhalven te eerder met hem voort

27
gingen , om hem buiten de stad te3
brengen; ’t geen hem deed vragen ,
waar ze met hem heen wilden (want3

hy was, zoo het schynt, van gedag-3
ten geweest, dat ze hem weder na de

3
gevargenis zouden hebben gebragt
op het welk dan onder veel scheld-

woorden ten antwoord krygende, dat
ze buiten de stad gingen, om hem al-

5

daar, volgens hun last, te dooden,2
wierd hy zeer ontsteld, en sloeg ver-17

scheide maal op zyn borst, ’t geen
door de woedende Siammers met veel

veragtelyke en veiwytende redenen
23

wierd bespoten belacht, duurende, tot

dat ze ter plaatse quamen , daar hy77
sterven moest ; als wanneer hy nu

7

gansch geen uitkomst meer ziende, de77

order van St. Michiel, en een Reli-
22

quie van zeker Heilig, zynde aardig
7

van goud beslagen, van zyn hals nam,7
en aan een van de bystaande Manda-

27

ryns overgaf, met versoek, die aan zyn
Zoontje te willen geven; waar na de27
Siamse Beulen hem geboden neder te27

knielen, ’t geen hy niet doen wilde;
2

maar hy begaf sig tegens de zelven te27
worstelen , en wierd hem zoo het

hoofd afgeslagen, ’t lighaam aan drie

stukken gehouwen, in een kuil gewor-21

pen, met weinig aarde overdckt, des7

nagts door de Honden opgegraven, en23

zoodanig verscheurd, dat 'er ’s ande-
7

ren daags niet dan de beenderen over-
77

gevonden wierden ; ’t welk door ee-
nige Europiaanen, die uit nieuwsgie-72

righeit ter plaatse waren gegaan, daar3.
hy omgebragt was, tot verwondering,32

voor de waarheit is verhaald; en werd77

er door zommige van anderen nog by
20

gedaan, dat de laatste woorden voor27
zyn dood zyn geweest: Heere Jesu gedenktI¬

mynerl dog dewylde Schryver van dit27

Verhaal niet weet, dat iemand van de20
Europiaanen zyn sterven heeft byge-27
woond, zal hy daar van het gevoelen77

gaarne aan den Leeser ovcrlaten,en een

lyk van ’t zyne daarby voegen, dat dit
het ongelukkig en rampsalig einde van
den Heer Constantyn Faulcon geweest is

Dit dusdanig geschikt zynde, kreeg
de Fransche Generaal, Monsieur des

Far-
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3; Fargues, zonder van het gene dat 'er
gebeurd was iets te weten, noch den

zelven avond afscheid, en vertrok met
cenige Fransche Papen, mitsgaders 2
5 Siamse gecommitteerden, die het Ka-

fteel op Bankok uit zyn handen zou-
; den overnemen, na beneden ; alwaar
dan gekomen wesende, liet hy wel
haast blyken, dat hy met zoodanigen
voornemen niet uit Livo gescheider
Was; want hy deed aanstonds de Siam
le Coelys of Scheppers, die op zyn
; Praauw of Vaartuig in ’t afvaren had-
den geschept, vast zetten, en maakte
benevens dien ook toeleg om de ge
committeerden in beslag te nemen :
maar dat quam hem te mislukken.
Wyders liet hy op twee Konings Jon
ken, die op de Rivier afdreven, om
na Japan te vertrekken, niet weinig
canonneeren ; ’t geen twee persooner

aan een ellendige dood hielp, zynde
de een een Europiaan, en de ander
een Mixties, beiden in dienst des Ko-

nings van Siam; die geweigert heb-
bende op s Konings Vaartuigen te
schieten , daar over op een wrede wy-
se levendig wierden gespit. Dus ver-
re quamen de Franschen uit te bar
sten; waar over de Generaal sig eg-
ter by een briefken trachte te veront
schuldigen leggende daar van de schuld

op zyn volk, die hy zeide dat hen
niet wilden gehoorsamen , en waaron
hy dan een Schip was versoekende
om daar mede uit Sjam tevertrekken;
waar op hem ten eersten niet geant-
woord wierd: maar de Krygs-Over-
ste Pieteratjay zond een groote macht

van volk na beneden, die van de Zee

kant af opwaarts tot dicht by Bankol

toe, aan beide de zyde der Rivier

ruim 12 Batteryen opwierpen , de
mond van de Rivier met gesonker
Vaartuigen en Palissaden toe stopten,
en alomme cen sterke wacht hielden
zonder evenwel iets dadelyks ontrent
de zelven te onderneemen, misschien

om af te wachten, en tesien, wat nu

van hun verder gedoente zoude komer

te vallen; en liet de Krygs Overste
Pieteraijay door cenige Mandaryns
daar toe expres gesonden, aan het Ne-
derlands Opperhoofd zyn genegent
heit tot de Ed. Compagnie betuigen,
met versoek, dat men doch in dit ge-
woel niet bekommert noch bevreef
geliefde te wesen, klagender wyse daar
nevens vertoonende, op hoedanige
manier de Siammers door de Franschen
verongelykt wierden, in vergeldinge
van veelerhande vriendschappen, vryig
heden, en weldaden, by haar nu eer

geruimen tyd herwaarts, zoo van der
27

Koning, als zyn onderdaanen, genoten.
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Het werk dan nu dusdanig staande,
27 en het gerucht daar van in Livo ver-
spreid zynde, zochten de twee Zoo-

nen , door den Franschen Generaal,
Monsieur des Fargues, aldaar als Osta¬
giers gelaten, middel, om met noch
10  12 Franschen weg te vluchten.
aangesien de zelven niet naauw be¬
waakt of bewaart wierden, maar, na
het schynt, daar toe genoegsame ge-
legentheit hadden , doch wierdense
al een stukweegs en buiten de stad ge-
komen zynde, door de Siammersach-
terhaalt, en met touwen om den hals
weder binnen gebracht, 't welk een
van haar geselschap, zynde een Inge-
nieur, het leven koste, want de zelve
viel, zoo voor de waarheit word ge-
tuigd, van schrik dood ter aarde, sich
misschien ingebeeld hebbende, dat 'er

op hun vlucht een swaare straffe zou-

de hebben gevolgt, die egter nergens
anders op uit liep, dan datse wat beter
als voorheen wierden bewaart; maar

zy hadden evenwel daar mede komen
te veroorzaaken, dat alle de Europia-
nen, zoo veel als ’er noch in vryheit
waren gebleven, zoo wel Paapen als
anderen, in hegtenisse wierden geno-
men, uitgenomen des Konings Chi-
rurgyn, Mr. Daniel Brouchebourde, die
ook ten zelven dage by den Krygs-
Overste Pieteratjay wist te bewerken,
dat twee persoonen, die’er onder wa-
ren, zynde de een een Goudsmit, voor
desen door de E. Compagnie aan den
Koning, en de ander een Soldaat, aan
Faulcongeleent , weder op vrye voeten
wierden gestelt. Middelerwyl waren de
Engelschen en Portugeesen mede niet
weinig by de Siammers in ’t oog ge
raakt, welker Scheepjes in de Rivier
leggende, van wegen den Koning in
arrest genomen, en ten deele onttakels
wierden, buiten twyfel uit bekomme-

ring, datse met de Franschen mogten
komen aan te spannen, of de zelven
wel in ’t een of ’t ander behulpsaam
wesen, aangesien ’er nog twee van ’s
Konings Scheepjes, met Franschen
bemant, in Zee waren, om op de Ro-
vers te kruiszen, die nu weder t'huis
wierden verwacht, en welke de Siam-

mers gaarn onder haar geweld zouden
trachten te krygen, voor dat de Ka-
piiteins , daar op bescheiden , kennis
hadden, hoedanig de zaaken tusschen

hen en hunne lands-luiden geschaper
23

stonden; ’t geen hen ook weinig da-
23

gen daar na zeer wel quam te geluk-13
ken, hebbende te vooren zekere Cha-

13

loup, die de Generaal, Monsieur des23
Fargues, in meening was geweest in23
der nacht van Bankok na buiten te

12
zenden, om de Hoofden der verwagt

22
wer-L.2
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lyke bedryven genoegsaam uit Siam tewerdende Scheepjens van ’t voorge-

cnvertrekken, geweigert hadden ;vallene te waarschouwen, in 't afdry-
diekreeg de Overste Oija Dietjo3ven der Rivier, even buiten ’t bereik2

de Siamse Krygs-magt kommandeer-van ’t Fransche Kanon, aangetast,27
de, onderwylen volkomen order, in-22en na een dappere tegenweer verovert

dien ze sich nu andermaal vyandelyken verbrand, waar door de moed van
quamen aan te stellen, hen als dan opMonst, des Fargues en de zynen zooda

het lyf te vallen, en de zelve, zon-nig quam te verkoelen, datse kort daar
der hen te ontsien, uit te roejen, enna van het Kasteel op Bankok Siamse,
te verdelgen; waar by het dan voorin plaats van Fransche, Vlaggen lieten
desen tyd met de Franschen gelatenwaejen, daar de Siammers niet anders
wierd , na dien ’er, zoo ’t scheen,dan de spot mede dreeven; en hadden
voor den Krygs-Overste Pieteraijayse benevens dien, door het verbree-

wat anders te doen viel, als sig metken van ’t verbond, en de vyandely
hen te bemoeyen , gemerkt des Ko-ke bedryven, den Krygs-Overste Pie-
nings siekre nog dagelyx toenam, enteratjay zoo verre gebracht, dat hy
zyn jongste Broeder, zooalshier voorvan hem gaf voornemens te zyn, om
is gesegt, albereids by eenige voorna-den Franschen Bisschop van Metello-
me Mandaryns voorgeschikt tot depolis, Monsieur Louis, en beide de

Kroon, heimelyk doende was rmet eenZoonen van den Generaal, na bene-
groot getal volk aan te nemen, omden te voeren, en de zelven uit het
sich, zoo draa de Koning, zyn Broe-oude hermaakte Kasteel op Bankok,
der, overleden zoude zyn, meesteryder voor een Kanon gebonden, den
van ’t Ryk en de Kroon te maaken,Franschen te laten toeschieten ; ’t welk
daar buiten twyfel Opra Pieteratjaymen gelooft dat hy lichtelyk volbragt
sich nu al zoo verre in de Regeeringezoude hebben, indien se niet met vee-

ingelaten hebbende, het oog mede op23le beweegredenen door het Neder-
geworpen hadde , alhoewel hy een27lands Opperhoofd van de dood verbe-

37 wyl te vooren , op afvraginge desden waren geworden; op welkersver
Konings, of hy na des zelts dood deder versoek hy dan te rade wierd, bei-

Kroon wel zoude willen aanvaarden,de de Zoonen des Generaals hun Va-
lich hadde weten te veinsen daar toeder onverseert toe te zenden, zo als
geen de minste genegentheit te heb-eenige dagen daar na quam te geschie
ben ; ’t geen hy altans, het werk ge-den, met een briefje, waar by in sub-
noegsaam meester wesende, andersstantie den Generaal zyn valsheit, on
deed blyken; want hy liet des avondstrouw, en bondbreuk verweeten wierd,
op den 9 July beide de Broeders desmet verdere byvoeginge, schoon hy
27 Konings vatten, en even buiten deals een Vader met geen liefde noch
stad Livo in een Pagood, met sandel-medelyden ontrent zyn beide Zoonen,
houte stokken dood slaan; waar vandie hy als Ostagiers, tot nakominge der

overeenkomste, in Livo gelaten had- de Koning kennisse gekregen hebben-23
de, aangedaan was geweest, dat zy de, werd er gesegt, dat hy daar over23
evenwel by hem Pieteratjay mededoo- zeer bedroeft is geweest, en quam hy21

gen en barmhertigheit hadden gevon eindelyk twee dagen daar na, op den2
den; dat hy gansch niet bloeddorstig II July aan de Watersucht te overly-
was, sig ook aan dese onnoselen niet den, hebbende ’t Siamse Koningryk

21
had begeeren te wreeken, maar om- met groote glorie 31 jaaren, 8 maan-11

trent de geheele wereld wilde doen den, en 14 dagen geregeerd , geen
2

sien, dat de Siammers het recht aan andere Kinderen nalatende als een ee-2
hunne zyde hadden, en doorde Fran nige Dochter, oud ongevaar 20 jaa-

21
schen ten hoogsten verongelykt wa- ren , die hy weinig uuren voor zyn

2
ren; op het welk de Generaal het dood het Ryks-swaard overgegeven23
voorheen gedaan versoek, om een hadde, tot welkeneinde, of met hoe-

27

Schip tot zyn vertrek te mogen heb- danigen meeninge, heeft de Schryver
21

ben , deed vernieuwen , daar eenlyk deses nooit recht hooren verklaren :
27

op geantwoord wierd , dat hem een maar is het waar, dat, schoon de dood27
stilstand van wapenen wierd vergunt, des Konings nu genoegsaam rugtbaar,

27

en dat hy op zyn meermaal gedaan en aan een ieder bekent geworden was,
32 versoek het besluit van 't Hof zoude de Krygs- Overste Pieteratjay zonder
2

eenige de minste beweeginge in demoeten afwagten, aangesien men niet
17

Regeeringe bleef tot den 1 Augustyhad konnen besluiten, om nem en de
2

zynen daar in tot nog toe te wille te als wanneer hy met een ongemeene
27

weezen, om dat ze, toen hen zulks groote pragt en statie, mede voerende2
aangeboden wierd, ’t zelven niet al het Lyk van den overleden Koning

e¬
uit Livo in Judia quam, sig nog tenleen afgeslagen,maar met hunne vyand

zel¬
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zelven dage publyk als Koning liet
uitroepen en Kroonen, mitsgaders des
overleden Konings eenige Dochter
ten Wyve nam , hebbende voor zyn
vertrek uit Livo het oude Paleis aan

de Talapois, en de stad met al haar
huisen aan de Inwoonders geschon

ken, en wyders alle de aansienelykt
Timmeragien, Schoolen en andere,
voorheen door den grooten Staats-
Minister Faulcon, zoo door de Fran-

sche Paters, als hem zelfs in da ste

den Livo en Judia gebouwt, aan ver-

scheide Mandaryns, en tot wooningen
aan particuliere Chineesen ingeruimt:
regeerende vorders zonder eenige de
minste tegenstrevinge van iemand, tot
23verwonderinge van veelen, met zulk
een gelag, en zoo volstrekt, als de Mo¬
narchen in ’t Noorder deel van Indien

gewoon zyn, even of hy al van over
lange op den Troon gezeten was ge
27 weest, 't welk zommigen heeft doen
gelooven, dat de voornaamite Groo-

ten, en die van de gemeente, sich te
eerder tot zyn gehoorsaamheit hebben
geschikt en gevlyt, om dat hy sich
voorheen altyd met zyn ampt en staat
te vreden hield, de kleinen en gerin-
gen nooit hart en lastig viel; 't over-
matig invoeren van tollen en schattin-

gen , door den overleden Koning, in27

de laatste jaaren zyner Heerschappye,22

buiten gewoonte gedaan, met onge-
noegen aanzag; de bedryven van zyn
grooten Staats-Minister , Constantyn
Faulcon, op het ernstigste hatede, en
daarentegen de Talapoys, of Siam-
se Geestclyken, vierig beminde, en
toegedaan was, hebbende tot bewys
van zyn goedcmeeninge, ook met den

aanvang van zyn Regeeringe, noch
zelfs by het leven van den ouden Ko-
ning, alle de nieuwe schattingen, door
Raadgevinge van Faulcon ingevoert,
afgeschaft, en naderhand daar en bo-

ven aan alle zyne Onderdaanen over27

het Siamse Ryk, een algemeene tol-27

vryheit, voor den tyd van 3achter een
volgendejaaren gegeven, op dat het ar37

mevolk, die door de sware schattingen
op het groot en klein Vee, alderhan

de Visch, Boom- en Aard-vruchten,21
geheel als uitgemergelt waren , hun27

adem wat halen, en weder tot eenige21

verquikkinge komen zoude.32

Onderwylen dat de zaaken in dit
Koningryk dusdanigen keer had-
den genomen, en het werk omtrent
de Franschen ten merendeele in zoo-

danigen staat was gebleven, als wy
hier voor hebben gelegt, hadden twee
Portugeese Mixtisen sich door den Ge¬
neraal , Monsieur des Fargues, laten
gebruiken , om het gedoente van ’t
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Siamse Hof, en voorts de gestalte der
opgerichte Paggers, te verspieden ,
en hem daar van dan rapport te bren-

gen ; doch zy wierden, alhoewel op
de Siamse wyse gekleed , haast ont
dekt, en gevangen genomen, 't welk
de nieuwe Koning zoo euvel nam
dat hy alle de Portugeesen, zonder
aansien van persoonen, het dragen
van geweer liet verbieden, en wier-
den benevens dien alle de kinderen ,

door die van hunne Natie, by Peguse
of Siamse Vrouwen geteelt, opgevat,
en ten Hove gebracht, waar over een

jammerlyk gehuil en wee-klagen alom
3op de straten wierd gehoord, zonder

dat 'er eenige de geringste hoope schynt
te wezen, dat ze hunne kinderen ooit
meer zullen sien; want het Neder-

lands Opperhoofd op hun erbarmelyk
17geschrei, en veelvuldig aanhouden,
sich ten Hove begeven hebbende, om
te versoeken , dat zyn Majesteit de
goedheit doch wilde hebben, om aan
de troosteloose en bedrukte Vaders en

Moeders haare Kinders weder te ge-
ven, wierden alle de Kinderen, door
Christen Vaders verwekt, wel door

den Koningaan hem geschonken, maar
wierd ’er, toen het op een wederge-
ven aan quam, maar een gevonden,
zynde het Dogtertje van het geweze-
ne Engels Opperhoofd, Mr. Herbin,

23 ’t geen tot hun bysonder geluk door
des Konings Nederlandschen Chirur
23 gyn, Daniel Brouchebourde, ontdekt,
en medegenomen wierd. In dezer

voegen raakten ook de onschuldigen
over de quade handelinge der Fran-
sen in sware ongelegentheden, 't welk

dat volk sig zoo weinig bekreunde
dat het by veelen qualyk geloofd zou-

de konnen werden, en kan het vol-
gende staaltje genoegsaam dienen, om

te bewysen , dat ze sig niet hebben
ontsien ontrent alle Natien, zoo Eu-

ropiaanen als anderen, alles te onder-
nemen, wat ze maardogten hen voor-
deelig te zyn, zonder eens agt te slaan
op de verbonden en vriendschappen,
door hun Koning met de Koningen
en hooge magten van de zelven op-

gerigt en gemaakt, want wierd het23

Scheepje van den Engelsen Koopman,
Mr. Teyler, voorTanassery, met Ryst22

beladen, gereed leggende, om naar
17

Cormandel te vertrekken, op zekeren
nagt, door hen onvoorsiens overval-

len en afgeloopen, zulx de eigenaar
27

des morgens zyn Jagtje met de heele
21
ladinge quyt was; maar de Siammers
hadden de verdere Franschen, die van

het dessein wisten, en aan land geble-2.
ven waren, of het geselschap niet ras

2
genoeg konden volgen, ten meeren-7

deele3
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deele dood geslagen, en de rest ge-
nomen, en kreegnu de Fransche Gene-
raal, Monsieur des Fargues, eindelyk
licentie uit het Siamse Hof, om met
al zyn volkuit ’t Ryk te mogen ver
trekken, zonder gehouden te zyn eerst
te moeten boven komen, en sig we-
gens hun gedoente te verantwoorden,

mits zy altans de Schepen, die hen
voorheen ter leen aangeboden waren,
als mede de voorraad , zelfs zouden
moeten koopen; en zoude wyders de
Bisschop van Metellopolis, Monsieur
5 Louis, en het Opperhoofd der Logie,
Monsieur Veret beide voor de ge-
trouwigheit op weldragentheit, van
hun volk borg blyven; en welk be-
sprck zy dan van de Portugeesen kog
ten twee Scheepen, ’t eene groot on-

gevaar 100 lasten, voor 6ooo Ryx
daalders, ’t ander groot ruim 5o las-

ten, voor zoooRyxdaalders, zoo dat
hen dese 3 Bodemtjes te zamen qua-
mien te kosten een somma van 10ooc

Ryxdaalders; en zouden ze boven dien

dan noch voor de noodige provisien
aan de Siammers betalen, een somma
van 6000 Ryxdaalders. Waar na zy
sich voorts aan ’t werk begaven, om
sich tot het vertrek te vervaardigen;
dog onderwylen het Schip d’Orphe-
lin, op den 9 September uit Vrank-

ryk, ter Reede van Siam gekomen
wesende, scheen hen de moet weder

zoo zeer aange wasschen te zyn, dat zy
andermaal hun gedaane beloften, om

niets onbehoorlyks tegen de Siammers

te ondernemen, quamen te vergeten,
latende op den 4 October, door hunne
Paapen, die noch boven gebleven wa-
ren, en na hun believen op en af kon¬
den varen , de Huisvrouw en het
Zoontje van den gewesen grooten
Staats- Dienaar, Constantyn Faulcon,
hcimelyk rooven, en na Bankok voe-
ren, alwaar ze by hen ontfangen en
verborgen gehouden wierd, tot dat 'er
de Koning kennis van kreeg, of, zoo
zommige zeggen, de Generaal het zyn
Majesteit zelfs weten liet, die dit werk
zoo qualyk nam, dat hy Monsieur des
Fargues liet dreigen, indien hy dese

Vrouw en haar Zoontje, niet na bo-21

ven liet brengen, daar ze van daan ge-27

voerd waren, dat hy, nog geen van
21

alle de Fransen, uit Siam zoudenver-
22

trekken , ’t welk hen eindelyk deed27
besluiten, om de zelve met haar Zoont-

25
je, na dat ze tot den 19 October by27
hen in ’t Kasteel op Bankok was ge-2
weest, weder na boven te zenden, en27

des Konings dienaars over te geven,
27

werdende nu, zoo 'er werd getuigt,
27

in 't Hof vry wat naauwer als voor-
32

heen bewaart, en tot keuken-werk,27
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en andere vuile en verachtelyke dien-
sten, gebruikt; behalven dat ze door
haar vlugt ook heeft komen te veroor-
zaken, dat haar Moeder, Groot-moe-
der, en verdere vrienden, die voor-
heen , nevens haar , wel gevangen;
maar naderhand ontslagen waren, voor

de tweedemaal uit hun wooningen ge-
haalt, gevangen genomen, en in ke-
tenen gesloten zyn. Ennadien de Fran-

sen tot dus verre met de Siammersvry
wat slegt gehandelt hadden, schynt
het, dat ze, nu hun vertrek begon te
naderen, bevreest wierden , dat het
hen wel vergolden mogt werden ,
waarom zy dan 2 of 3 Siamse Osta-

giers eischten, tegens de welken zy 'er
200 veel in de plaats zouden geven,

om ze na hun vertrek op ’t Rasteel
Bankok eerst tegen den anderen tever-

wisselen , wanneer ze uit de Rivier in
een ruime Zee, en genoegsaam buiten

de magt der Siammers gekomen zou-

den wesen, ’t geen dan zoodanig in-
geschikt zynde, braken ze den 7 de-
zer lopende maand November op, en
begaven sich buiten de Rivier; waar

de Berkelang, gansch geen mistrouwen

hebbende, den Franschen, hun Osta-

giers toesond, zynde een der Zoonen van

den Generaal, Monsieur des Fargues,
en een ander Officier, in verwagtin-

ge, dat ze de Siamse Ostagiers ook,23

volgens het besprek, na land zouden
laten keeren ; ’t geen hem geheel quam
te ontschieten, want zy namen dezel-

ven, genaamd Opra Rang som Kram.
en Oloean Raad, metongevaar zoper-
soonen van hun gevolg, mede, en
lieten eenlyk van hun boord vertrek-

ken het Vaartuig, hen door den Ber-

kelang voor ’t laatst vol ververssing
toegeschikt, na dat ze het volk als tot
een toemaat naaktuitgeschut, en dap-
per afgerost hadden, rakende op deze
wyse drie dagen na het verlaten van
; Bankok, met 4 Bodems, uit't gesigt
van de Siamse Rheede. Ook hadden

zy bevorens , nadien ze van weinig
Matroosen voorsien waren, ruim 30
Engesse Zee-lieden, met licentie van
den Siamsen Koning by hen gekregen,
om, zoo er gezegt werd, voor de
kost na Cormandel over te varen, zon-

der vorder aan hen verbonden te we-
sen, maar of de Fransen hun woord wel
zullen houden, van de Engelsen mee-

ster wesende , daar aan zou men, vol-22

gens hunne manier van doen, met reden21
mogen twyfelen; te meer , om dat ze

2
niet alleen hunne Logie met een goed

23
Kapitaal in Contanten, partye bloed-

21
Koraal, en andere goederen, mitsga¬17
ders eenige stukken Kanon, tegens27

het besprek, maar zelfs noch ruim 2o23

per-
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persoonen, en daar onder eenige sie-
ken van hunne eigen Natie, achterge-
laten hebben, benevens hunnen Bisschop
van Metcllopolis, Monsieur Louis, en

10 gemeene Paapen, die nu meest al-
le met ketenen aan handen en voeten
gevangen zitten, en in groote ellen-
de en benautheit zyn werdende de

Bisschop, zoo als ’er voorde waarheit
20

werd getuigd, wel het naauwste be-
waard, en ’t scherpste geplaagt, na't27

schynt, om dat hy, die nevens het hei-
melyk vertrokken Opperhoofd, Mon-
sieur Veret , voor de weldragentheit

en trouwe der Fransen borg heeft ge-
27

staan, tot hun afscheiden uit Bankok2
geduurig by hen gebleven is, en derhal27

ven by veele voor den cenigsten aan-
voerder en geheimen raadsman van den7
ge wesenc Staats- Dienaar, Constantyn2

Faulcon, aangesien, en alsoo voor den27

principaalsten aansetter van al het quaad
bedryf gehouden werd; waar mede wy

dit Verhaal besluiten.
37

Uit het gene wy bevorens van de Ko-
ningen van Siam verhaald hebben , is
ins wel gebleken, dat dleagar (of Chau-
migrem) Koning van Pegu, Siam, ne-
vens meer andere Ryken , veroverd

maar niet de wyse, op welke hy dat
verrigt heeft.

Na dat hy aan den Koning van Siam
te vergeefs om den witten Olifant (van

welke soort ’er nu a in Siam waren) ver-

sogt had, en die hem geweigerd was,
belegerde hy Judia Ae. 1568 met een
Leger van thienmaal honderd duisend
man , twee honderd duisend Ruiters ,

( welk cindelyk tot 1700oo0 man aan-
groeiden) ee-ft 5000 en daar na 1700c
Olifanten, en 3000 Kameelen, en ver
overde die stad, en geheel Siam, na een
beleg van 22 maanden, niet als een dap-
per Held ; maar eindelyk door verraad
van een trouwloosen Siammer, waar over
de Koning van Siam zoo ontset was,
dat hy sich zelven aanstonds vergaf. Na
dien tyd moest de Koning van Siam
ten teeken van onderdanigheit aan desen
Vorst, des zelfs rok op zyn Kroon tyd
kussen, en hem dan ook een Kroon aan-
bieden.

De Siammer bleef echter niet lang
daar na onder den Koning van Pegu:
want na dat Aleagar overleden, en zyn
Zoon tot de Kroon geraakt was, ont
stond ’er Ae. 1579 een Oorlog, tusschen
dien jongen Vorst en zyn Oom, den Ko
ning van Ava, in welke de laatste door
de eerste in een twee-gevecht op hunne
Olifanten overwonnen wierd.

Tot desen Oorlog nu had de Koning
van Pegu mede eenige hulp-troepen van
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den Siammer versogt, waar op dese
Koning zynen Zoon niet eenig volk zond,
die na zyn komst tot Fegu daar zeer ver-
achtelyk van de Zoon des Koning van
Pegu, terwyl hy zelfs reeds na Ava ge-
rokken was, gehandeld wierd , welke
smaad dese Prins niet langer konnende
verdragen, keerde hy stil met de zynen
te rug.

De Koning, zyn Vader, en de Groo-
ten van Siam dit siende, en de reden van

dien verstaan hebbende, waren hier over
zeer verslagen, en bekommerd, dat zy,
na ’t cindigen van den Oorlog des Ko-
nings van Pegu, met dien van Ava, dien
verbolgen vorst ten eersten weer met

een siyaar Leger op hun dak zouden kry-
gen, om sich over den hoon, hem hier
door aangedaan, te wrecken; maar de
Zoon, die meer moet had dan zyn Va-
der of alle de Grooten, verwierp dit al-
es, en moedigde hen hier tegen aan, en
wierp in dit zelve jaardit jok af, tasten-
de den Koning van Pegn in die tusschen-
tyd, dat hy met den Kening van Ava nog
Oorlogde, zoo gelckkig aan , dat hy
meester van Pegu, en van zyn gansch
yk wierd, verliesende de eene stad voor

en de andere na, zoodanig dat hy (ge-
yk vy onder de stoffe van Pegu reeds
getoond hebben) ’er geheel uit raakte,
noewel de Koning van Siam Ae 1596
en 1599 eerst recht meester van Pegu,
Martavan, en meer andere Ryken, zo-
danig wierd, dat hy 't ook behield, in
welke tyd hier ook, niet verre van Ju-
dia, een stryd tusschen een Pegu’s en een
Siams Prins voorgevallen is, waar in de
Siammer de overhand had, ter gedagte
nis van welk geval daar ock een schoone
Pagode gebouwd is.

Het is egier zeker, dat, hoe zeer de
Koning van Pegu er toen onder geraakt
is, men naderhand weer een bysonder

Koning, zoo van Pegu, als van Ava,
gehad heeft, gelyk die eerste ook Ae.
1634 zyn Gesant aan den Ufurpateur ge-
sonden hecft, om met den zelven een
verbend te maken; dog hy eischte ’s Ko-

nings Dogter voor zyn Broeder ten Hu-
welyk, en begeerde, dat hy als Ostagier
in Pegu woonen zoude, dat de Koning
jan Siam niet wilde doen.

Ook verscheen een jaar of twee later

een Gesant van den Koning van Ava,

die de hulp van de Koning van Siam te-
ren den Honscha, of Koning van Pegu,
doch op zeer slechte gronden verzogt,
waar op hy afgewesen wierd.

Van A°. 1608 heeft men hiereen wet-

tig en wakker Koning gehad, die de
Siamse zaaken wonderlyk opvyselde.

Hy wierd Ragibapi genaamd, regeer-
de 20 jaaren, en liet veel Zoonen, en
een Broeder na: voor zyn dood vielen

de
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Naderhand wierd de Koning, door 'tde Cambodiers A. 1622 af, die hy wel

aanstoken van zyn Moeder, zootoornigverscheide malen getragt heeft, tot hun-
op desen Mandaryn, dat hy last gaf omne vorige gehoorsaamheit te brengen
hem te doodendog alle zyne ondernemingen waren te

Dit geschiedde echter zoo stil niet, of
vergeefs

Oya swarowan kreeg 'er de lucht af, waarNa dat nu dese Koning in 't best van
op hy sich aanstonds tegen den Koning

zyn leven gestorven was, liet hy, be
opwierp, en hem, door hulp van eenigehalven 5 Zoonen , ook een Broeder
Japansche Soldaaten, in zyn Paleis over-na, die volgens de oudste wetten erfge
viel, en hem, zoo als hy op zyn Olifantnaam van de Kroon was; dog de Ko-
over de Rivier vluchtte, gevangen kreegning had by zyn uiterste wil zyn oudsten
en op de zelve plaats, daar hy zyn OomZoon, een Prins van 18 jaaren (schoor
had laten dooden, en op de zelve wyse,dit met de wetten der Siammers streed
dede ombrengen, zonder hem te ver-tot zyn vervanger verklaard , in welk
branden, welk lot ook zyn Moeder, enrecht hy ook door veel duisenden Siam
vecle anderen, tros.

mers , en door 6ooo Japanders, onder
Hy verhief, met goedvinden der an-steund wierd

dere Grooten, ’s Konings broeder, die’s Konings Broeder niet weinig hier
die hem in jaaren volgde, hoewel hy 'erover geraakt, wierd daar op Priester,'t
noch maar 12 bereikte, in zyn plaats;welk de jonge Koning zeer qualyk op
dog alsoo hy noch te jong was, wierdnam, en waar over hy hem niet alleen
de Calahan door de Grooten des Ryksuit ’t land bande, maar, om zyn Kroon
voorsitter van ’s Konings Raad, en totzcker te hebben, ook te gelyk besorgde
Oppermachtig Ryksbestierder in ’s Ko-dat hy by zyn vertrek van kant geholpen
nings naam gemaakt, dat hy eenigen tydwierd, nevens alle zoodanige Grooten
zeer wel waarnam; maar op dit Opper-op welke hy sich niet al te veel vertrou-
ge zag nu vry verlekkerd, en niet genewen kon
gen die macht, die hem zoo wonder welOnder anderen was hem ook zyn Va-
aanstond, aan den Vorst na zekere be-ders Oom zeer in den weg, dien hy in
paalde jaaren weer over te geven bestel-een zeer donker hol, met een weinis
de hy den zelven in een Klooster, omRyst, water, en licht, met een wacht
sich daar in de Wetten en Wysheit der'er by, gevangen zette; in hope dat die
Siammers te oeffenen; en na dat hy 'thet daar niet lang maken zou; maar de
stuk nu, z0o door de Japanders, als byPriesters, medelyden met dien ouder
de meeste Grooten, meester gewordenPrins hebbende, groeven uit zekere daai
was, dede hy sich eerst tot Koning vanna bygelegene Tempels een gat onder de

Siam Ao. 1628 thoewel anderen Ao. 1630aarde tot in zyn gevankenis , brachter

stellen) verheffen, en den Koning , en'er een lyk in, en reddeden hem dus uit
alle, die van ’t mannelyk oir van Koning-dit hol, en zoo behendig, dat men in
lyken bloed waren , dooden , latendeeerst niet beter wist, of die Prins was
maar 2 a 3 persoonen , die van zynenwaarlyk in zyne gevankenis overleden,
aanhang waren, over, en trouwde desgelyk dit den Koning ook zoo gebood
Konings Zuster, waar na hy descKroonichapt wierd.
zeer gerust beseten heeft.Kort daar na ontdekte men egter, dat

Hy nam A°. 1632 de Koningryken vanhy nog leefde, en dat hy, listig ontko-
Ligoor en Lycoon in, en stelde in ydermen zynde, te Piperi was, daar sich ver-
Ryk een onder-Koning, om dat in zynscheide Grooten by hem vervoegd, en
naam te bestieren.sich voor hem verklaard hadden, gelyl

Niet lang hier na was ’er een onder-hy sich daar ook voor Koning uitroepen
Koning van Ligoor, die na s Koningsen kroonen liet
sin te Oppermachtig regeerde , zocHy bracht ook een Leger van 2oooc
dat hy voor hem wat bekommerd begonman te veld, om den jongen Koning aan
te werden.te tasten; doch de zelve trok hem met

Hy was in 't eerst maar Landvoogd30oooman en 800 Japanders tegen, sloeg
hier geweest; maar de Koning had hemhem deerlyk; kreeg hem ook gevangen.
onder-Koning, en die Titel hem zooen liet hem met Sandelhoute stokken (een
opgeblasen gemaakt, dat by den Koningeere, die niemand, dan de Princen van
byna niet meer kennen wildeden bloede, gebeuren mag) doodssaan.

De Koning had hem dit egter metNa ’t overwinnen van zynen Oom,
die hope gemaakt, dat hy nu buigsamerbegaf sich dese Vorst tot een zeer wel-
werden zou, en dagt hem zoo met eenlustig leven, liet alles op zyn gunsteling.
zoet lyntje aan ’t Hofte krygen, en hemen bevorderaar, Oya Swarqwan (dien hy
dan te doen van kant helpen.nu tot Calahan, of Generaal der Olifan-

Dese nieuwe onder Koning nam ditten verheven had) staan, die voor alles

ampt, dat hem zeer wel geleek, metin’t Ryk ook zeer goede zorge droeg.
dank-
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dankbaarheit aan, dog zei vlak uit te- alwaar hy geen uitkomst meer ziende
gens ’s Konings Gesant, wanneer hy hem sich met al zyn Wyven in een kamer,
ten Hove roepen quam, dat hy niet ge- vaar in zeer veel kruit was , opssoot,
negen was daar te verschynen, om even dat hy, zoo als ’er de Vyand meende in
als zyn voorzaat van dien Tiran dood ge- te bersten, zelfs in brand stak , waar
slagen te werden. door zy allen in de lucht opvlogen.

Naderhand ontbood hem de Koning Men vond daar echter noch, na lang
weer door een Gesant, maar hy gafden zoeken, 12 Martavaanen met silvere Ti-

zelven geen antwoord, en liet hem in de cals, en 4 dito met goude dito in de aar-
de begraven.keten slaan, waar op de Koning, hem

door een groot getal welgewapende Hy heeft naderhand tot Ae. 1657 ge-
Vaartuigen, en veel Krygs-volk, aan- regeerd, en is toen gerust overleden, ge-
tasten dede. volgd van zyn Broeder, en zyn Zoon

De onder-Koning van Ligoor onder- Priester geworden.

tusschen stout op de belofte, hem door Wat moeite die van onse Maatschap-
die van Tanassery en Patani gedaan, py den 7 Augusti 1637 onder desen Vorst
meinde dat hy met zyn Mossel- Vloot gehad hebben, kan men in 't Dag-regi-
wel in staat wesen zou, van die Vaar ster van Japan onder dat jaar sien.
tuigen des Konings af te weren; maar Tusschen desen Vorst, en den Koning,
zyn Bondgenooten, bang geworden, lie- die Ae 1688 den 11July, na een Regeering
ten hem in de pekel, en zyn Vlootje van 31 jaar, 8maanden, en 14 dagen stierf,
vierd deerlyk door ’s Konings volk ge- sgeen ander op den Throon geweest, en

slagen. de zelve is door Opra Pieteratjay (gelyk
wy gesien hebben) gevolgd, in wiensDaar op traden zy te land, belegerden

Ligoor wel een jaar lang, en besetteden jlaais al voor eenige jaaren weer een an-
den onder-Koning daar in zyn Paleis, der gevolgd is.

AAKEN
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IU is ’er niets meer overig, dan Edelheden, en eenige Schepen tot on-
derstand versogt , waar op die hem zesom noch kortelyk van het Ryk,

en van onsen Handel in ’t Ko- Schepen, onder den Commandeur Klaas
Bruyn, toesonden; doch alsoo 't Legerningryk van Patani, te spreeken
van den Siamsen Veldheer te voren (mei-Dat dit Ryk al van ouds onder de Ko¬
nende dat hy Patani al in had) opgebro-ningen van Siam gestaan heeft, hebben
ken was, quamen zy te laat, en de Siam-wy bevorens reeds aangemerkt, doch
mers wierden door die van Patani deer-wanneer het 'er eerst onder quam , kon-
lyk op de vlucht geslagen.nen wy niet net seggen.

Na dat nu de Siamse Leger-hoofdenHet wierd geregeerd, dan eens door
hunnen misslag gemerkt hadden, zoch-cen Koning, dan eens door een Konin-
ten zy ons, en onse Vloot, als te laatgin, by den Adel der Pataniers geko
gekomen zynde, de schuld van dese ne-ren , doch by den Koning van Siam goed
derlaag te geven, ’t geen van den al tegekeurd, en door dien Vorst met de Titel
licht geloovigen Koning zeer qualyk ge-van Pretsjauw vereerd; maar na Ae 1630
nomen, en waar over ons volk in Siamhebben zy, onder voorgeven van den
niet weinig door hem geplaagd, en alsKonings-moorder, en verdelger van al 't
in hunne Logie gevangen gehouden is,Koninglyk bloed niet te willen erken-
tot dat hy kenniskreeg, dat wy op onsennen , sich zelven van de macht des Usur-
behoorlyken tyd met onse Schepen ver-pateurs onttrokken, en zyn openbaar te-
scheenen , maar dat zyne volkeren tegen hem opgestaan
vroeg opgebroken, van den vyand gesla-En schoon de Heer Caan A°. 1632ge¬
gen , en wy toen niet in staat waren,sonden wierd, om de zaak by te leggen,
m hem met onse Schepen dienst te doen.wilden zy echter tot geen reden komen,

Hy liet daar over ook eenige deserzoo dat de Koning voornam hen met een
Hoofden openbaar straffen, hen ’t hoofdLeger van 60000 man Ae. 1634 aan te
afslaan, dat op een staak zetten, en be¬tasten; waar toe hy ook de hulp van haar

lastMIII. DEEL.
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ningin, en een heerlyken Moorsen Tem-lasste, dat de anderen drie etmaal aan een
pel van steen.tot hun straffe onder den blaeuwen he-

De eerste van onse Natie, die hier tenmel daar by blyven , en rypelyk over-
handel gekomen is, was de Zee-voogdwegen zouden, of hunne medegesellen
Jacob Kornelissoon van Neck, dic hier vanrechtveerdig gestraft waren. Dus saten
Macao met de Schepen Amsterdam enzy twee etmaal in grooten smaad, en
Gouda, den 7 November Ae 1601ver-wierden toen van verdere straf door Oya
scheen, om te sien, of hy hier zyn la-n ;Poecelock, en Oya Sycry verbeden ,
ding van Peper, en andere Waaren, zouna noch eenigen tyd gevangen geseten te
konnen vinden.hebben, onder een swaare bedreiging

Hy quam ’er den 6 December aan land,zoo zy weer iet diergelyks deden, ont-
nadat hy de Bhaar Peper van 380 pond,slagen.
tegen 30 Ryxdaalders, en ; ten hon-In opsicht van’t zenden van onse Sche-
derd aan tol bedongen had, en wierdpen, toonde hy sich dankbaar, in zoo
zeer statelyk op een Olifant ingehaald,verre, dat hy de onsen ook voor ontrent
na des Sjahbandaars huis gebracht, daareen half jaar van de gewoone gerechtig-
vriendelyk ontfangen, en naderhand vanheden , by hen voor dezen altyd vol
een byzonder huis versorgd.daan, ontssoeg

Ao. 1602 quamen hier by van NecksOndertusschen was zyn voornemen ,
Schepen noch 2 Zeeusche den 26 Mey.om die van Patani weer met een Leger

Hy bevond dit een grootenzeer volk-Ao. 1636 aan te tasten; doch door het
yk land te zyn, waar van men in de la-tusschenspreken van den Koning van
ter tyden ontdekt heeft, dat het 180000Keda (of Queda) en door de voorbede
weerbare mannen opbrengen kon, vander Geestelyken , wierd de zaak byge-
velke ’er in Patani over de 10000, tenlegt, waar op de Koningin van Patani
decle Mooren of Maleyers, ten deelenoch dit zelve jaar hare Gesanten na Ju-
Siammers, en ten deele Chincesen ,dia zond, en de goude en silvere bloem,
woonden, en welke laatsten voornamelyknevens eenige zeldsaamheden van Klee-
hier van daan grooten handel op Siam,den, Fluweelen, Scharlakens, &amp;c. aan

Bordelong, Ligoor, Cambodia, Coe¬den Koning, ten teeken van hare onder-
sjientsjina, Pahang, Macassar, Gref-danigheit, aanbieden liet, die by zyn
sic, Djambi, Djohor, Atsjien, Bantam,Majesteit aangenomen, en waar op toen
Banjar Massin,en Succadan, op Borneo,ende vrede volkomen getroffen wierd, zon-
op veel andere kustendreven, alsoo hierder iets verder van het voorgevallene te
zeer veel Ryst, Peper, Rotang, groe-reppen.
ne Erten, Klappus-Olie, Buffels- Of-Dit Patani legt op 6 graden en 56 mi-
sen- Koejen-huiden, Bol-ken, Harten,nuten benoorden den Evenaar, wat be-
Konynen, Haasen, Vogel-nestjens, wil-zuiden Ligoor, en tegen over Keda
de Verkens, Gansen, Endvogels, Hoen-of beoosten die stad, aan de binnen kant
deren , Paeuwen, en allerlei Indischevan de Golf van Siam, hoewel noch wel
vruchten overvloedig vallen.sdag-reisen ’er van daan

De Koningin schonk aan van Neck,Men placht daar in oude tyden een
die 'er cenig volk liet, een vergulde kris,zeer groote voorstad, die zeer lang, doci
en hy vertrok den 23 Augustyniet breed was, te hebben, ook was de

Zedert desen tyd hebben wy hier eenstad mede zeer lang, doch niet breed
Comptoir opgericht, en een vast Op-aan de land-kant in een moeras, en ten

deelen ook aan den oever der Zee gele- perhoofd gehad, alwaar na de gedagten
van zommigen Gotard Artus, van Dantsik,gen, en, in de plaats van muuren, met
als Opperkoopman, en eerste Hoofd vansware vierkante balken omringd, die met

groote kracht in de aarde geheid, hoe¬ Ae, 1602 schynt gelegen te hebben; dog
ik oordeel, dat ons eerste Hoofd hier dewel zy echter noch wel zoo hoog daar
Heer Daniel van der Lck geweest is, dienboven waren, dat zy voor hegte muu-
de Zee-voogd vun Neck hier voor zynren, of voor een schoonen Pagger, kon¬
vertrek gelaten had, en dat Artus hemden verstrekken, alsoo zy met hare hoog-

te wel tot aan de Mars van een Schip veel later gevolgd is. Hy lag hier tot
Ae. 1605 en vertrok toen van hier na 'treiken konden.
Vaderland.Ock was zy in oude tyden (zoo de

Ae. 1604 quam onse Zee-voogd Wy-onsen toen wisten te zeggen) ook al vry
brand van Warwyk den 30 Mey ook hier.vel van Metaal Geschut voorsien, waar
hoewel alleen , om na een Chineescheonder er een grooter was, als de onsen oit
Tolk voor ons te sien.te voren gesien hadden.

Gelyk wy nu hier zbysondere Comp-Zy had een kleen Riviertje, dat heel
toiren hadden, een Amsterdams, en eenachter de stad wegloopt.
Zeeuws, alsoo had ieder der zelve zynMen heeft 'er meest houte en bamboe¬

bysondere Opperhoofden, waar van daanse huisen, een schoon Paleis van de Ko-
het
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het dan licht ook wel komt, dat Artu; aangehouden is , blykt , alsoo de Op-
by zommigen al van den beginne af als perkoopman Victor Sprenkel A°. 1607 in
Hoofd van het een, en Daniel van der November, met een Instructie van de

Heer Matelief, op ’t Schip Mauritius,Lek Hoofd van het ander Comptoir hier
herwaards gezeild is, die 'er van die tydge weest is.
af als Hoofd schynt gelegen te hebben,Dus ontmoet ik A. 1604hier den Heer
hoedanig hy hier nog A° 1616 lag, zooJacob Roussel, als Hoofd der Zeeuwsche

ons klaar uit de papieren der E. Maat-Maatschappy, en A°. 1605 Ferdinand
schappy blykt.Michielssoon, als Opperkoopman en Hootc

In zyn plaats schynt de Heer Direc-der gemeene Maatschappy
Dat nogtans de handel hier niet zeer teur Henrik Janssoon, die met de swarte

Leeuw Ao. 1e18 van daar quam, en toenveel was, schynd ons A°. 1607 zeer klaar

van de Engelschen (gelyk wy onder detoe, wanneer onse Zee-voogd, de Hr
zaaken van Batavia’s Grondvesting aan-Matelief, om de geringe winsten en groo
gemerkt hebben) door krygs-list geno¬te kosten hier vallende, als mede om de

men wierd, gekomen te zyn; dog Aegeringe moejelykheden, die ons de Man-

1623 gaven de Heeren zeventienen last,daryns hier aandeden, noodsakelyk oor-
om, benevens verscheide andere Comp-deelde dit Comptoir op te breken , te
toiren, ook dit te lichten, zonder datmeer , alsoo bleek , dat de trouwloose

ik verder iets van die van Patani lese,Pataniers onse Opperhoofden, zoo wy
weshalven ik vaststelle, dat dit Comp-de zeege tegen de Portugeesen niet be

toir niet lang na desen tyd opgebro-vogten hadden, aan hen zouden over-
ken is.geleverd hebben.

Dat egter dit Comptoir later by ons
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WAn den Godsdienst der Siammers. Verder bericht van Sommona-Codom. Dec
zelfs Beeld. En die van zyn twee Leerlingen. Zyn Dood.

werk van hunne mindere Goden, waarAt den Godsdienst, die men
onder zy vooral hunnen eersten Koninghier in Siam oeffend, of toe
en Wetgever, mitsgaders eenen Somona-laat, betreft, daar zyn ’er

Codom (die veelen vooreen en den zelvendrie ; dog daar is maar eene Hoofd-Gods-
met Budbum, en Kaca, houden) eeren-dienst, te weten, de Heidensche, waar
Van desen laatsten verhaalen zy grootein zy met die van de Kust, Bengale, en
Wonderen.Ceylon in veel Hoofd-zaaken overeen-

Men heeft eenige mylen W. N W.komen.

van Livo een Rots, waar in een men-In ’t algemeen gelooven zy ookde ver-
schen-voet, wel zesmaal zoo lang enhuising der Zielen, ’t geen de reden is,
breed, als een gemeene, ingedrukt is,dat zy zoo weinig Ossen , Koejen, en
welke de Siammers Pra-bat noemenandere dieren, slagten.
welk eerste aanbiddelyk, gelyk het laat-Schoon zy een Opperwesen, ’t geen al-
ste een voet in hunne H. taal, of die derles bestierd, erkennen , toonen zy wat
Geleerden, beteekend.een slegte bevatting zy 'er afhebben, al-

Desen voet bidden zy ook waarlyksoo zy ook gelooven, dat hemel en aar
de van eeuwigheit is. aan, gelyk de Koning van Siam mede

jaarlyx eens gaat doen met een grootenOok bemoejen zy sich weinig met dat
stoet, en met veel uiterlyke Kerk ge-Opperwesen, en maken ongelyk meer

M2 beer-
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beerden. Hy is met een goude plaat
overtrokken, en in een bysondere Ka

pel opgesloten, en werd niet, dan by
zulke plegtelyke gevallen, vertoond

Zy geven voor, dat de plaats , daat
nu die Rots en voet is, wel eer een swaar

gebergte geweest zy, het welk zoo als
Sommona- Codom ’er zyn voet maar opset
tede, aanstonds effen en zoo vlak, als
men het nu siet, geworden, gelyk ook

het afdruksel van zyn voet 'er zedert ir
gebleven is.

Men wil , dat dese Sommona- Codom

(van welkers dood zy hunne tyd-reke
ning beginnen) een van hunne eerste Ko¬
ningen, of de Zoon van hunnen eersten
Koning geweest, en dat hy na zyn dood
cn na zeer veel omwentelingen en ver
anderingen van zyne gedaante, in een

God veranderd zy. Zy zeggen dat dese
voetstap van hem zeer gevallig, door
een van hunne Talapoins (die er moge-
lyk ook wel de maker van was) ontdek
zy, hoewel anderen met veel grond mei-

nen , dat hy niet boven de 100 jaaren
oud , en dat het maar een na- geaapte
voet is van Adams-voet op Ceylon, die

men voor veel Eeuwen daar plagt te ee
ren, en waarschynelyk alleen een vond
der Portugeesen is.

Nu voegen de Siammers, om ’t won-

der nog grooter te maken, hier by, dat
die voet op Adams berg zyn linker voet,
en dat dese, dien hy op hun Pra-bat zet

te, zyn re3ter voet geweest i, zonder
dat het hen eenigsins ongerymd voor-

komt, dat 'er de heele Golf van Benga
le, en ’t geheel Koningryk van Marta
van tusschen beiden komt.

Daar zyn ’er, die meinen , dat zy
iets van den voetstap van Hercules, van
welken Herodoot in zyn IV. Boek, en
LXXXII. Hoofdstuk spreekt, en ook
anderen , die oordeelen , dat eenige van
hunne Priesters, mogelyk wel het ver

digt verhaal van dese en gene Roomgge
sinden , wegens de nagelatene en inge
drukte voerstappen van Christus op den

Olyf-berg gehoord, en mede iet dierge
lyks versonnen hebben , waar van wt
niet zekers bepalen; hoewel dat laatste
zeer waarschynelyk is; dog voegen hier
alleen maar by, dat zy desen Sommona-
Codom, en desen zynen voetstap, hair, en

tand (die zy nog zeggen te hebben, en
welke laarste al mede waarschynelyk een

afdruksel en na-aaping van desen Ceylon-
sen vermaarden Aapen-tand is) een groo
te ja Goddelyke eere bewysen, gelyk
zy dat buiten dien aan een groot geta
van andere Afgoden doen, welker beel
den zy van een monstreuse groote , en
zeer sterk verguld, in groot getal, in
hunne Pagoden en Tempels plaatsen
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waar aan zy groote schatten hangen, en
die door hunne ongemeene grootte, en
menigte een ongeloofelyke somme gouds
doen weg smelten.

Dese Beelden of Afgoden (die men
even eens mede op Ceylon heeft, en aan-

bid) besocken zy op zekere vastgestelde
tyden , eerende die dan met gesangen,
offerhanden , morgen en avond-Gebe¬

den, onder een damp van Wierook,
Toorsen , Flambauwen , en Keersen,
vaststellende , dat die mindere Goden
alleen op hun doen en laten letten, en

dat zy alleen in staat zyn, om hen goed
of quaad te doen, alsoo dat Opper-we-
sen sig met hen niet bemoeid, en alle de
zorge daar af aan die mindere Goden aan-
bevolen heeft.

Dese Tempels en Goden besoekt de
Koning op zekere tyden met een groote
menigte van roei-Vaartuigen, om daar
op de plegtelykste wyse aan zyne Goden
te offeren.

Zy hebben ook drie maanden in ’t jaar,
in welke zy op verscheide tyden vasten,
gelyk zy mede hunne vastgestelde Fee-
sten hebben.

Zy bidden en offeren ook voor de
Zielen der verstorvenen, even gelyk de
Chineesen, en gelooven vast dat ’er niet
een Hemel, maar verscheiden zyn,
tot belooninge der vroomen, gelyk zy
ook een plaats tot straffe der quaden stel
len.

De Tempelen, waar in hunne Gods-

dienst verricht werd, zyn’t gansch Ryk
door oneindig, en zeer kostelyk vercierd
met alles, wat de zelve, en hunne Beel-

den, luister en heerlykheit toebrengen
kan.

Tot het waarnemen van hunnen Gods-

dienst hebben zy een groot getal Prie
sters, zoo gemeene, als opper Priesters,
die door hun rooden onder- en boven-

rok, en hun kleed met een geel kruis
er over henen , en zomtyds ook wel
door een geheel geel kleed, onderschei-
den, en zeer kennelyk zyn; dog hunne
grootste Priesters dragen nog een rooder
lap over hun regter schouder.

Zy leven heel streng, voor al inhun-

ne Vasten, wanneer zy maar eens daags
eeten, noit ’t hoofd dekken, niemand

groeten, en dus 120 regels naeukeurig
onderhouden, gelyk zy ook met geen
Vrouwen eenigen omgang hebben, en
zelfs ook niet zitten mogen , daar een
Vrouw geseten heeft, hoedanig zy ook

geen geld, Reuk werken, nog speeltui-
gen, mogen behandelen.

De zaaken, hunnen Godsdienst betref-

fende, zyn ook in een bysondere taal,
de H. of de Balische genaamd, be¬
schreven, en alleen den Priesters bekend;

dog
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dog zy vervatten niets wesentlyks, en
zyn vol bewysen van hun onnooselheit,
bygeloove, en duisenderlei dwaasheden,
ontrent welke zy egter dit dom volk
zeer licht weten gerust te stellen, alsoo
men hen nergens in tegenspreken mag.

Met alle de Indianen hebben zy dit

ook gemeen, dat zy sterk voor de Too-
very zyn, geloovende, dat ook de gee-
sten der overledenen hier en daar waren,

en hen verschynen, om hen dese en ge-
ne verborgene ziaken bekend te maken,
en gelyk zy zeer nieusgierig zyn , om
het toekomende te weten, alfoo zyn ler
ook veesen onder hen , die voorgeven,
om dit door z-kere middelen te konnen

weten, en ’t vermogen te hebben, om
zulke geesten, als zy maar willen ,te
doen verschynen.

Buiten dien gebruiken zy nog eenige
andere middelen, om agter verborgene
zaaken in ’t gerichte te raaken, wanneer
hen de vereischte bewysen ontbreken
dat by hen op de wyse van een eed ge
bruikt wrd

Dit doen zy by een Tempel, en in 't
bywesen van hunne Geestelyken, die na
hen door gebeden cerst tegen alle toove-
ry en besweeringen versterkt, en daar

tegen bevryd , hen ontkleed , en met
zuiver linnen bekleed te hebben, hen

van ’t hoofd tot de voeten met H water

wasschen, al mede om alle quaad, dat
hen van buiten zou konnen aandoen, te

weeren, en daar na moeten zy, die swe
ren zullen, de proeve uitstaan, het zy
met onder water te duiken, ’t zy met
de handen in den heeten Olie te doopen,

t zy met bloots voets over ’t vuur te

gaan, of ’t zy om den besworen klomp
Ryst door te slikken.

Het duiken onder water geschied tus-
schen beide de partyen, langs twee stok
ken, die met het einde in de grond staan,
en die van hen ’t langste onder water
blyven kan, zegepraald by den Rech
ter.

De handen der genen, die sig in den
heeten Olie doopen, werden eerst met
innen omwoeld, en ’er dan ingedoopt;

komen ’er die dan onbeseerd uit, zoo is
den eed goed.

Die door ’t vuurgaan, moeten dat vyf-
maal aan een met langsame treden doen,
zonder hunne voeten, zal den eed goed
zyn, eenigsins te beseeren.

Maar een van de swaarste eeden onder
hen, is den besworen klomp Ryst zui-
ver door te swelgen, het welk, zoo dat
behoorlyk geschied, zoo werd die gene
die sig dus by ced gezuiverd heeft, van den
Rechter vry gekend, en de schuldige,
volgens ’s lands wetten, naar mate van

de misdaad, swaar of licht gestraft, en
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in een geld-boete, of tot de gevankenis,
den keten, ampi-ontneming, of wel tot

dese of gene wyse van een wreede dood
gedoemd.

Zy stellen vast, dat de Goden van hen
willen gediend zyn, en dat zy, ’t quade
hatende, de deugd behooren te betrag-
ten; maar zy oordeelen ook, dat men
daar toe niet wel , dan na verscheide
Ziels verhuisingen in volmaakter licha-
men, geraaken kan.

Hun oordeel over de zonde stemt juist
niet met dat van andere volkeren over

een, maar zy moeten fich, volgens de
lessen van hunne Talapoins, voornament-

lyk aan dese 8 geboden binden.

1. In God met de allerdiepste nede-
righeit aan te bidden.

2. Geen drank, die iemands herssenen

bedwelmen, of dronken maken kan,
te drinken.

Niet te liegen, of iemand door3
woorden of daaden te misleiden.
Geen mensch, of dier, te dooden.4.

Niet te steelen.5.

Geen vuiligheit ter wereld te be-6.

dryven.

De gesette Vasten- en Feest- dagen7.
te onderhouden-

Op de zelven niet te werken.8.

Ook is hen ’t zondigen tegen hunne
Geestelyken , het berooven van hunne
Pagooden, en ’t schenden van hunne Af-

goden Beelden op de swaarste straffen
verboden.

Eer wy nu egter geheel en al van den
Heidenschen Godsdienst der Siammers

afscheiden, moeten wy nog eenige zaa-
ken hier byvoegen, die tot den zelven,
en voor al tot het nader en grondig ken-
nen van hunnen Sommona Codom, waar

van wy pag. 9i sprecken, behooren-
De ervaren Heer Abraham Rogerius

zegt, dat de Heidenen der kust Choro
mandel, ontrent Paleacatta woonende,
van oordeel zyn , dat hun God Bram-

zoo men in hunne Heilige Boeken ge
chreven vind) maar pas na Sommona-Co¬
dom geboren zy.

En daar zyn weer anderen, die hem voor

een en den zelven met Sommona Codom

houden. Een geschil, daar niet wel uit
te komen is, om dat hun gansche Gods-
dienst uit duistere Fabelen en Verdigtse-
len te zamengelapt, zoo dat 'er byna be¬
gin nog einde aan te vinden is.

De Siammers weten ons egter verder
van desen Sommona-Codom te zeggen, dat

zyn Moeder genaamd was Maba piaria,
dat zoo veel als de groote Maria zeggen
wil.

Anderen nogtans, die grondige kennis
vanM 3

Verden

bericht

1a165e.
mona¬

Codenm.
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van de Siamse taal hebben, zeggen, dat
zy Maba Mania, of Manyu genaamd was,
voor reden gevende, om dat de Siam-
mers in hunne taal niet gewoon zyn de
en der onder malkanderen te mengen,
dan in ’t einde van een woord of syllabe,
waar op een medeklinker volgd

Hier uit is weer een ander Verdichtsel

van de Siammers gesproten, van welke
men zegt, dat zy gelooven, dat Jesus-
de Zoon van Maria , de Broeder van
Sommona-Codom, en dat hy, gekruicige
zynde, ook geweest is die schelmagtige
Broeder, welke zy zeggen, dat Sommo-
na Codom gehad, en die de naam van The¬
vetat gevoerd heeft; van welke zy schry-
ven, dat hy in de helle met een straffe,
eenigsins na die van ’t kruis gelykende,
gestraft zy.

De Vader van Sommona-Cedom waseer

Koning van Teve Lanca, of van ’t ver-
maard Ceylon; zonder ons nogtans den
naam van dien Koning, of den tyd van
zyne geboorte, op te geven, van welken

zy wel veele wonderlyke dingen vertel-

len, maar waar by ons egter klaar blykt,
dat hy van de menschen gesproten zy.

Ook blykt ons hieruit aanstonds, waar
het van daan komt, dat de Godsdienst,
en de Goden of Beelden der Siammers,
zoo wel met die der Cingaleesen over-
eenkomen, vermits de Vader van desen

Siamsen God een Cingalees Koning ge
weest is.

Om nu te toonen, hoe milddadig dese

God geweest zy, verhalen de Siammers,
dat hy alle zyne goederen aan den armer

uitdeelde, en dat hy, of dit nog niet ge-
noeg was, sich zelven de oogen uitge
rukt heeft, op dat hem die tot geen zon-
den zouden konnen verleiden; maar zy
voegen ’er nog iets by, dat by de meesten
voor geen werk van verdienste, maar
veel eer voor een verfoejelyk grouwel
stuk, zal doorgaan, te weten, dat hy zy
ne Gemalin en Kinderen doodgeslagen,
en die aan de Priesters van zyn Eeuw tot

spyse gegeven heeft; een zaak, daarom
te vreemder voorkomende , dewyl zy
niets zoo zeer verbieden , dan eenig
mensch, of dier, te dooden; ten ware
men met zommigen vaststellen wilde,
dat de man onder de Siammers Heer en
meester van zyn vrouw, kinderen, en
slaven is, dat egter nog zoo klaar, als
zommigen sig verbeelden, niet bewesen
is

Behalven desen Sommona-Codom, ver-
wagten de Siammers nog een tweeden,
van welken zy mede nog een grooten op-
hef maken, als van eenen , die groott

wonderen onder hen stond te doen, en
dien zy Pra Narotte noemen. Zy gelo-
ven dit te vaster, dewyl Sommona-Codom

zelf dit hen voorsegt heeft.

YVINGE
Ook weten zy voor af al van hem te

verhaalen, dat hy twee van zyne kinde-
ren dooden, en die al mede aan de Tala-

poins, of Siamse Priesters, te eeten ge-
ven zal

Zy schryven hunnen Sommona-Codom
ook verder, om zyne sterkte te toonen,
niet alleen de overwinning over Pra
Souane, een zekeren God, dieaan alle de
volmaaktheden van Sommona-Codom twyf-
felde, maar ook over verscheiden andere

vermogende Goden, toe.
Hy kon sig ook, zoo zy zeggen, zoo

groot en zoo kleen maken, als hy wilde,
behalven dat hy nu en dan wel geheel
verdwynen, en op dien zelven tyd weer

op ’t hoofd van eenig ander mensch sich
zoo licht vertoonen kon, dat die hem aan

zyne zwaarte niet eens gewaar wierd
hoewel anderen hem daar klaar en on-

derscheidentlyk konden zien.
Zy getuigen van hem, dat hy alle zaa-

ken der wereld grondig kend , zoo de
verledene en tegenwoordige, als toeko-

mende, en dat hy in zyn leven niet an-
ders gewoon was dagelyx te doen, dan
te vasten, te bidden, en anderen met een
zeer heilig leven voor te gaan.

Zyne Beeltenis vertoonen zy van ver-
guld koper, in hunne Tempels, zitien

de met de beenen kruisseling onder ’t lyf.
houdende de rechter hind tegen zyn
rechter knie, en de linker tegen zyn buik
en boven op zyn rechter voet, zoo als
die boven de linker heenen schiet. Op
zyn hoofd heeft hy een zeer fraeje muts,
die boven op een rond toorentje, een

span hoog, en aan wederzyden van zyn
ooren twee lange nederhangende lapkens
heeft.

Aan zyne rechter en linker hand, pac
agter hem, vertoonen zy doorgaans me
de twee van zyne Leerlingen, maar hun-

ne Beeltenis, hoewel mede verguld (de
eene van koper, dog die ter linkerhand
van steen) is ongelyk kleener, als de zy-
ne ; ook staat die ter linkerhand in een

fraei huisje , zoo konstig, cierlyk, en
zoo net daar toe gemaakt, dat liet er

even in sluit.

De Leerling, aan zyn rechterhandge-
plaatst, werd van hen Prd Mogla, en dis
ter linkerhand, Prd Saribout genaamd.

Agter deze drie Beelden plaarzende

Siammers doorgaans nog verscheide an
dere, zynde niet anders dan Officieren,
die tot het Paleis van Sommona-Codom

behooren, ’t geen sich vertoond als een
heerlyke Tempel, rondom welken een
groot Klooster loopt, 't welk mede ver-
cierd is met verscheidene Beelden van an-
dere Officiers en bedienden , welke bui-
ten dat Paleis hun werk vinden; onder

meer andere naamen geven zy ook dien
van

Des zelfs

Beeld.

En die

van zyne

twee

Leerlin-

gen.



Zyn

dood.

VAN s

van Prd Poeti Tijdoe, aan Sommona-Co
dom.

Zy zeggen, dat hy stierfaan een kolyk,
’t geen hy door ’t eeten van spek kreeg;
hoewel zy zeggen, dat hy door de Ziel
van een Man (zeker vervaarlyk volle, met

een breede tronie, zeer groote tanden,
met slangen , in de plaats van hairen,
aan ’t hoofd, en ’t geen sig als een dood

vyand van Sommons-Codom, van ouds her
verklaard had) gedood zy, die sig on-
der de gedaante van een Verken voor dien

tyd verborgen had.
Zy stellen ook, dat hy gesondigd heeft,

en daar over gestraft, hoewel hy daar na
tot den staat der gelukzaligheit geko-
men is.

Voor zyn overlyden had hy hen eg-
ter zeer ernstig aanbevolen , om voor
hem Tempels en Beelden te bouwen ,
om hem te eeren, en hoewel zy vast-
stellen, dat hy nu hen nog goed, nog
quaad kandoen, richten zy echter nog da
gelyks hunne gebeden tot hem, versoeken-

de van hem alles, ’t geen zy van nooden
hebben. Ja zy meinen,dat Sommona-Codom
alleen voor hen, en voor geen andere vol-

keren, gegeven is, hoewel dit ons hier en
daar geheel anders blyken zal

Hoewel het nu buiten kyf is, dat zy

een groote menigte van Beelden, welke
zy veel eere bewysen, opgericht heb-
ben, blyft het egter nog zeer duister,
of zy wel waarlyk eenig God eeren en
aanbidden; en veelen zyn van oordeel,
dat dit maar Beelden zyn ter eere van
hunne Helden, gelyk men dat mede on-
der de Chineesen heeft, en wel eer ook

onder de Grieken en Romeinen zoo plag
te geschieden.

Wanneer wy nu den Godsdienst der
Choromandellers en Cingaleesen, mits

gaders de Beelden , welke zy ter eer-
van hunne zoogenaamde Goden oprich-
ten, eens tegen malkanderen vergely-

ken, zullen wy ons genoodsaakt vinden,
na een nette opmerking over alles, te
bekennen, dat zy in de meeste gronden
en zaaken overcenstemmen , en dat zy
dierhalven meest door een en den zelven

heilig schynen op- en ingesteld, en, by
de verhuising der volkeren, maar van ’t

eene na ’t ander land vervoerd te zyn;
waar ontrent ons de oude Heer van Goens
in zeker bericht aan haar Hoog-Edelhe-
den, ’t geen wy onder de stoffe van Cey-
lon ontrent Ae. 1675 aanhaalen, groot
licht geven zal, wanneer zyn Ed., van

dese Cingaleesche Afgoden spreekende,
zegt dat zy met de Beelden der Siam-
meis zeer groote overeenkomst hebben,
gelyk hy zegt, in Siam zeer klaar ge-
sien, en met verwondering aangemerkt

te hebben.

IA M. 95

En dit is wel het voornaamste, dat
van den Heidensche Godsdienst der Siam-
mers (die verder groote overeenkomst
met den Godsdienst der Cingaleesen, en
Kust-Heidenen heeft, alsoo hunne gron-
den ten grooten deele een en de zelve
zyn) te zeggen valt.

Wat nu de verdere Godsdiensten, die

men hier duld, en oeffend, belangd.
Men heeft 'er buiten de Heidensche,

nog de Mohhammedaansche, en de Room-
se.

Een groote menigte van Mooren, Ma-
cassaaren, Maleyers, Javaanen, en an-
dere Mohhammedaansche volkeren, heb-

ben vryheid om hunnen Godsdienst hier
te oeffenen, gelyk zy ook hunne Prie-

sters hier in menigte hebben.
Daar beneven is 't geheel Koningryl-

van Patani meest Mohhammedaans.

De Roomsche Godsdienst nu(gelyk

wy reeds uit het vorige gesien hebben)
is hier meest door de Fransche zendelin-
gen, Jesuiten, en andere Priesters, nu
zedert 70 of 8o jaaren herwaards inge-
voerd , waar door (vooral na dat de
Koning, die Ae. 1688 overleden is, hen
volkomen vryheit, om die alomme voort
te planten, gegeven had) men’t gansch
Ryk door een groote menigte van zoo-
genaamde Christenen onder de Siammers
gesien heeft, hoedanige er ook nog wel
in ’t geheim hier en daar onder hen zyn;
dog het iszeker, dat zy, na het doodslaan
van den Griek Faulcon, en na ’t verdryven
van alle deFranschen,dien Godsdienst weer

meest immers zoo gemalckelyk verlaten,
als zy dien aangenomen hebben; te meer,
alsoo zy noit vaste gronden gehad heb-
ben, om den zelven met ernst te konnen

aanhangen, en vermits zy te klaar be-
speurden, met hoe groote bitterheit de
nieuwe Vorst op de Franschen, en hun-
nen Godsdienst, gebeten was, waar op
ik dan vaststelle, dat die meeste naam-
Christenen ten eersten weder afgevallen,

en volslagen Heidenen geworden zyn.
Een zaak waar over de gansche we-

reld heeft verbaast gestaan, hoe dit met
de gronden der Fransche Paters heeft
konnen overeenkomen, dat zy aan Ko-
ning Lodewyk de XIV. eerst zoo hoog
van hunnen voortgang en de voortser-
ting hunnes Geloots in Siam hebben op-

gegeven, dat zy geen twyffel ’er in stel-
den, of de Koning van Siam zou zelf
in ’t kort Christen werden, en dat dit

alles in zoo korten tyd in rook en wind
verdweenen is; van hoedanigen aard meest
alle hunne bekeeringen in indien, waar

zy die ook ondernamen, geweest zyn;
een zeer klaar bewys, dat de gronden,

waar op zy gebouwd hebben, niet goed
waren.

Wy



BESCHRYVINGE van SIAM.46
Wy konden nog wel andere zaaken, ben aangehaald, als om dat ook veel ande-

hier toe behoorende, hier byvoegen, ren daar meest alles reeds over gesegt heb-
dog laten dit na, zoo, om dat wy in ons ben ; weshalven wy de zaaken van Siam,
eerste Deel, onder de stoffe van de zaa- en ons Derde Deel, hier mede zullen be¬
ken der Franschen daar reeds veel van heb- sluiten.
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DEAEWTLEN

Van het Derde Deel, behelzende Amboina’s Kerkelyke zaaken, Boo-
men, Planten &amp;c., Land-Dieren, Vogelen, Visschen, Hoor-

nen , Zee-gewassen, enz. gemerkt met de Letter a.

Als mede Banda, Solor, Timor, Macasser, Borneo, en Bali, gemerkt
met de Letter b.

Mitsgaders Tonkin, Cambodia, en Siam, gemerkt met de Letter c.

A.

345. Angel-slang.AA 2 a 290.
2159. AacloesoeHAapen. 2. b44.
132.Eyland. b. fingrec Buenga Poetri. a 259. en zoorten.

Annamokka.Aardbevingen. b. 37 b54.
Anona-boort.D. Abbema in Amboina, a. 57. na Ternate a 164.

Angisiou.ibid.
C14D. Ab. Englisch in Amboina, en na Honimoa, Angock. C 14

a 7 Aagory.en zyn dood C14.
b69.d’Heer Acoley : Leven. Anys boven. 194

bi11, 121.A ce Mantoetoe. Arak. 181. 182.
b12O.Ade nare. Arend. Zee-Arend, enz. 304
355AdirVisch Aroecsche Eylanden, en Dorpen. b39. en vaart

d’Heer Admiraal bouwd een Vesting in Banda. ’er op. 40. slegte Keck staat hier Ao. 1646.
88.Zyn leven.b9. 108. Krankbes.. hier gelegt. b112. Ao 1698.

Afgnden, Heydensche Godsdienst, a 2-19. hield des zelfs staat. b113.
Ao. 1671. nog al aan. 68. 81. Afgodery Aroe Baloessoe vermoord. b172.
op Alang ontdekt. Zyne buiten-95. Aroe Tek, 's zaaken. b172

17.Aganonja b 165. gestraft. sporigheden 181. Zyne Gyzeling. 194. belyd
2 206 217. C63.Agel-hout. zyn misdaad. 196 zyn brief na Banjar Massin

b134.Aja. aan de Engelzen 207. Spreekt niet zyn Ed. de
228.Ajapail. Hr-Beernink. Beschuldigd de Hr: van Thye en

255.Akar Binasa. Aroe Poni zonderbewys. Verzoekt om Zaena;
256.Poc o Rheex. dog om haar te donden. 210. Haar verzock aan

D. Alendam in Amboina. a 61 na Ternate 62. Dain Talile Besluyt van den Landvoogd,
2 16.Alalea¬ om hem te Rampassen. Maalt vit haar Edel-
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D'Azevedo (acob Lopes) herneemd Pikapoli,
2 29enz.
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2182Azyn, verscheide zoorten.

B.

y Aab Uilab veroverd Bangay, en komt op
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daanze Godsdienst op Macassar. 233
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Babi Nandi. b9
Babi Roesa. 268
Baeber. b44.
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3302 2en. De Hoofdstad Eauwek verbeeld. 36.Doppha Tijedm
Instructie voor d’Opperhoofden. FoningsEuscho-hoom. 224.

323. 324.Dnyve. Paleys. 37. Regcerng. Dood des jongen
2Prmi Touven. Konings. De Kouingin Tnimeda 38. Dood335
b83Barnce vermoord. des ouden en jongen Konings. 39 De Ro-

Waaren 237. Stad ningdood zyn Broeder, Edelen, en2: Stou-Eornebb 236. Kaart, ibid.
Verscheide Baejen 242. te cysch van den geheymschryver, dien hy omn. 210.

brengt. Gelyk ook de Princen. En ’t ge-Porfleezenhier gelcomen 243. Nederlan-
van van’t jong Prinsje. 41. DeKoning werd251ders hicr 243. Codsd.en t.
Mohnamimedaansch. De Koplie-en enb02.Dor t.
onze Opperhoosden hier 32. De Heer vanb4. 113.D. Boterkooper.
galen, eciste Hoofd. Zyn moeyre met den79. b. 112.D. Brakel overleden.

Koning. H.genaer Gezant. 33. Zyn komstb57.’t Erandend Eyland.
en bevinding ten Hove geschenk. VergeefsBrands. bo komt in Amboina. a 102. isD.

Taalkundig in’t laag Maleyts. 102. Foimt g-hoor. Van Galen’s onge ade. 33. Van
der Hagen Opperhoors. 's Ronings beleefd-105.op Batavia.
heid tegen ons. Eenige Chineezen vermoor-b129. 138.T

den hier eenige Neerlanders. Van der Ha-c. 45.Bro Hoofd in Cambodia
gen’s dood. Regemortes en Broelman za¬D. Bpouge i Amoona. a58. Op Honi-
men Opperhoofden hier. Reyzena der Lou-moa geplaaist 58. Geschorst in dienst. 59.

60.b. 110. wen of Laos Land. 45. Jerem: de WaalNa Panda.

vermoord , nevens een Boorsman. Rege-Broswories in Amboina, en opgezonden. 2D
Ramt weer hier. Gaat miet een lof- mortes na Batavia. Komt hier weer als Ge-56 57

59. Hetfelyke getuigenis na Batavia. 58 zant, en werd vermoord nevens andre
vertaalde uit den Eybel door zyn Eerw: 59. 't Comptoir opgebroken. Ao 1659.47.

48.. Dog weer opgericht. 1665.60.61. Zyn N. T. na Amboma gezonden sKo-

57.b109 nings Brief aan de Heer Maatzuiler. 48. De
Gousdienst.B-und na Caybobo. a52. en ’er geplaarst. 53. 54.

54. en op een Hongi¬ Camean.Op Honiso gelegt. 222.
togt 54. fod de afgodery op Soya uit; Camelan. 194.

Camser-boom.en gaat na i3 ravia , komt weder in Amboi- 212.
Camolenga.n Zyn doud. 55. 253.

Buckn, in Cambodia. Camoeneng.C18. 236.
Baysel; Mell en Borer. a 264. Dooskens van Canarassi. 256.
de l amiri-boom.265. 213.D. Baram in Amboina. a 57. Taalkundig, D. Cammiga. b113.
52. en verroken. 53. Vertrok na Ternate Canangan-boom. 213.
oo. Foent wecr in inboina. Canari-boom,61 en zoorten. 167 212.

Buston berigt wegens den Goenong Api in Candal-ooom. 224.
b21Eanda. Candji. 247.

Byen. 22166. N2 Cani.
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Cnipping. b1O.b65.Cani.
b72.Co¬A258.Cape¬
b45.Cacober.1C5.D. Capelle in Amboina

231.Codikoplatit.245Cardemom.
Coedrang 236.64. 66.Caras b. 58. Eylanden.

210.Coelit-Lnvan boom, en Olie.223Carendang-struyk.
bi3Cclongsoesoc.met deD. Caron in Amboina. a 60. mocite

256.Ver- Coetr verzogt Christen te werden.Heer Marville 63. 64. met Franck 68.
b122Coepeng77¬trek. 57. Zyu Prcdicatien.
bO5.ocper, waar veivaaren.b145.De Hr. Cappe.

272.Coescoes.78.De Carpizs in Amboina. a78. na Batavia.
2 323.Vogel.b127.b. 1i1. na Timor.
171.Coessambi-boom.b142.Caruet tCrain.)

oesse vory 37-b110De Casier.
09¬D. Cocterier in Amboina, zyn dood.247Cassomba-slruyk.
241.Coeti.222.Cajiewaris-boom. Coetsjientsjina. c2. deszelfs Godsdiensi

1¬b95Castella's zaak.
220Cafassoe-hoom.Cathechismen van D: Dankaarts verzogt te D. Coldedchern in Amboina. a 57. onwetg

65. 67.drukken.
op Oma geiegt. 69. Precikt hoog Malee-s.b.12.Cati Banda.

1—9. Werd verlost.230.Catsjapiri-struyk, en bloem.
227Cumangi.b38.Caxder.
253¬C39.38.Cauwer.
5. ¬Cmbir2256.Caybobo verzogt Chrisien te werden.

Commissaris Politycq ingevoerd, in Ambon--b134.Caydang
225.b5Celama
15Rumplijus.

33Celcbes. b128. ten deelen onder Ternate.
L¬ceiMoet van onze Godsdienst

44.Cera
maat zyn; dog Storin, dit nier zy de,37. 61.bCeram, Laoet.

S7. 102.afgezet.246.Cerec.
143.Lyst van hunne Naamen.b45.Cerematten.

170. 171.Condandong-boom-b17. 45.Ceroema.
246.Contijor.A283Cbamcleon¬

Coolb9 124.Cbasteleyns hoogte.
opr (d’oude Heer) ’s leven in Bands. b91,aChineezen Slangen-dienst 287

b23.(de jonge) ’s leven.13Chio.

5Christenen. Vervolgd door de Hitocesen 1 Cobilla.
122.o7ondoor d’Azevedo gered. a 28. Vervolgo door

O1.De Hr. Cos, cen Voesterheer der KerkeWeerLaulata. 30. Door de Saagered. 30.
Zyn dood.vervolgd door de Javaanen. Lissabatta Chris —

C. 2.Cosje.ten. 31. Ook Amantelo. 29. Noessanivel
Corta. 14.31. 33. d’Amboineczen Ryst Ch-istenen.41.

d’Hr. Coyeti's leven.Vervolgd door Kimelaha Loeroe 48. b92.La-

ge¬ D Craner.rike en Wakkasihoe, tot 't Christendom 13
2Cranf bezoelters in Amboinanegen. 44. Ook d’Alfoereezen. En L:; Heur- CO 13

D. Creyvanger. b234.nius daar op na Amboina 49. Slegte staat
Crocodil.der Kerke. 5c. Cayhobo genegen ’er toe. 52. 200
Croewi. 19.Alang en Liliboy weer Christen. 53 En

Cubele.meer Chrissen-dorpen ; dog Roemaxay ver 252.

zuimt. 54. Holalioe verzockt Christen te
werden, en andre. Klagten der Mooren. 55, D.
Alle Christen-dorpen ons door Mandarsjah

Ahon Bahroegeschonken. In Nollot versche de Christen, 217.

t Poetri.Roemakay en Coelor verzoeken 231.56.
Parada,Chrissendom, en meer andre Dorpen. 56. 231.
Sangka.Macassaaren gedoopt , en Hoewamolezen (a 232.l'sjoeisjoc. Raimbot.Christen. 57. Ook Manipa, Bonoa 65. 66.
Koerap.Piroe. 68. Sepa. 75. Camarien. 77. Hun
Papedo. 2233.slegte staat, Ao. 1686. en klagten, reden
acca.daar over 80. 8i. 87. 88. 89. Tihoelale 234.
Socdoe Socdoe.90. Slegte staat der Kerke, daar ’er nu zoo
atah Gambir. 238.veel hooge Maleytze Predikanten waren 91.
Gindi. 242.Klagten des Kerkenraads over den slegten
Tesbeh. 246.staat der Kerke. 102. 105. Staat en Ledema-
ssam Kitsjil. 29.ten der Nederduitsche gemeinte hier. 119.
oepor. 250.C 2.Cjam.

Hati Hati.2 190.itroen-boom.
Sabran. 253.272270.Civer-kat

Pris Bisob 106D. Clarenbeck.

Karam katain. 255.Classit van Amsterdam , schryft aan die van
Kontoet.Amboina. a64. En antwoord haar 65
Rapialoe.Oordeel dezer Kerk over ’t vorderen van Pro-
Assam Bezar. (2256.verzogtponenten hier tot Predikanten ,
oecoeran.door die van Batavia 65. Antwoord der

Carpo.Classis over verscheide vragen. C7. 68.
Piti BezarClompan-boom. 224 — Boba.

1
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141. En van hunne middelen der Armen.256.Pri Boba

147.Mara Panas.
Dictionarium Malaicum verzogt. 52.

ligat.
Djamiloe van Gilolo. a 19.257Tsjinta.
Djati-boom. a 219.

Sipat.
Diefstals straf, en middel tot beletting van dien.Gatal Bezar.

b36.io12. in Banda.
Benang.

264.Dieren van Amboina.
Boengo.

12. 13.Diin t.
Moreto-

Djintan Soa. 249.Sala war.
Dincoeloe. b134.

Pris Copo Copo.
b6I.Djoemat.258.Prmis Raimbot.

a 166.Djoewat-boom.Pris Roeroe Roetoe. sa 127.D. Dionysius na Timor.
— Petola.

an Dirk. zoon op Timor.2 259.Cora Cora.
b. 106.D: Diriks.

Prii1 Lawar.
278.D. Dix.b170Dain Tahalile.

Docjong. 330. 341.CJI.— Mangali.
Doerian-boom a 158. dito Visch. 339.211.Damar Selan-boom.

b44.Doetoe.b45.Damme.
133.Dompo-b134.Dampelas.

b28. 37.Dondersteenen.D. Dankaarts in Amboina. a 36--47.57
b134.Dondo.b. 76.Dato¬
40.Dooden-behandeling op Aroe.

221Dawan-booin.
Donp. Ontrent wie gebruikt. 2 60. ontrent de

10. 40.6De Jong in Handa. 65.Manipeezen, Bonôersb171.i—— op Macassar.
Getuigen , welke toegelaten. a 62. 71.b 29De Roy.

136.Lutheraanen toegelaten.Art. 1. 101.De Graaf Proponent. a 61. 63. en dood in
265. 67. 68.Hoe te gebruiken.Banda.

2131.Doopelingen, Getal.79. b. 112D. de Bois overleden.
367.341.Dorado.De de Buck in Amboina. a 62. na Ternate. 63.

170.Drukenboom.Gaat Lam na Batavia. Komt weer, en zyn
218.Draken-bloed-Boom65.dood.

b5I.Drie Koningen Eyland.De Heer de Haas voor ’t hoog Maleyts. a79
De Heer Dubbeldekop op Macasser. b 171. 225.Vyand der Predikanten 8i. 82 83 65 J9
De Dubbeldryk in Amboina. a 33. Opgezou¬82en voor al van D. van B-ussel.

den over slegt gedrag; dog zeer Taalkundig.D. de Jager in Amboina afgezet, en zyn dood
43. 44.67. De Durant in Amboina. a 75. Na Ternate,De de Leeuw in Amboina. 2 77. tweemaa

en zyn dood. 77.gestraft, en na Honimoa geplaatst, 77.
294.Duyzendebeen.De de Vriese in Amboina. a 56. na Honimoa

was best geweestDuytsche Taal in te voeren ,57
36.voor ’t Christendom.b9.De Moor.
Tor¬Duyve, Boschduyven, enz: a 313. 324.De de Vos in Amboina. a 78. Op Honimoa

telduyve. 324. enz:geplaatst; aan ’t Rasteel gelegt, en zyn dood Duyvel, d’Amboineezen schryven hem veele78.
A13van hunne ziekten toe.De Vlaming (Schipper) na 't Zuydland. b 68.

De du Praat, in Amboina.  43. 44 geruigenisDe de Mey in Ampoina, en op O na gelegt.
over zyn Eerw: 46. 47. Zeer 1 aalkundig.

Preext hoog Maleyts ; dog slegt. Rlagten
48.Zyn dood.over hem ; Predilr daar na beter het hooge. Dubbletten, Schelpen, c Hoornkens.

b127.Zyn dood. 91. Na Tiimot
a248.Datter, of Duttroa.152.De Bitter, Hoofd op Macassar.

C8.Duyker.b12. 234.De de Witte.
b13t. 132.Duaal baey.b127.De Cuyser.

De Heer de Roo, Landvoogd van Macassar.
E.b214.

5ODe Goper.
Ebben-bont 2wart. 222. Graeuw en wit-C 3.De Heure.

te zoorten. 223. Ballaard-zoorten Idem.b124.De Vrye.
Eding b9.bIII.De Large.

Amboincezen. A 10. II.Eea der80.D. de Bitter. b 77. 79. iI1. Zyn dood.
der Chineesen. A101i1. 112De Graaf.

Pi— 25.der Mooren.(677De Molre.
Prii des verbonds van de Honimoers. a 13.

De Visser
en der Noessalauwers. ibid , en Ce-D’Heer de Haze’s Leven. b97

12.rammers.b97D'Heer de Bruinne
a 276.Eckhorenken, Toepe.C45De Waal vermoord.

Egel 277.b143. 145.Deenen op Macassar.
D. Eldercampius in Amboina. 276. Dood. 77.b25.Degenaars.

Taalkundig. ibid. en overleden ibid.178.Dego Dego.
255.Elipapoeti verzoekt 't Christendom.Een perk, en een Reduit.ender b 9

Ema ; God. a 5, hun Afgodery. 52.b9.Hoetan.
28.Don Emanuel of Parmain.a 246Deringo
A 28.Don Emanuel Hativensis.D'Heer Deutecom. Klagten over hem. a 50
b60.Emeloords-baey.Dinkenen hier in Amboina, op zich zelven ge-

b. 120.Emmer.steld. a 82. Lyst van der zelver naamen.
Ende,III. DEEL.



BLAD.WYZER.
en zyne Landen. 139. Palmt verscheydeb1i8. 133.Ende, een Eyland.
Landen weer in 183 Zyne wallen belast

329.Exdoogels. te slegten. Stoute Taal der Konings-kin-b126.Engelhert, Hoofd op Timor
deren. 205. DeKoning nam aan dit te doen.Engelssen in Banda. b 76. Hun Logie op Ma- 207. en doet het ook 214. Zyn dood , encassar. b145. Op Banjar Massin 187, en
vervanger. 216 dog buiten de gewoone wy-Radja Goa hield met hen. 187, 189. Aroe
2e. 217. werd door den Koning van Boni

207.Teko schryft aan hen daar.
beoorlogd, dog die werd zelf geslagen. Eenb114.D. Ens
tweede treffing, en Goa’s Koning gewond.De Heer Erberveld Landvoogd van Macassar.
219. Aroe Palacka van hem ge-eyscht. 220.b215.
De onze staan aan die van Goa te veel Lan-221Essoir-boom.

226. 183den afb46, 120.Etter.
bri2.De Gobius.54.Exangelien, en andre Boeken gedrukt.

C 3Goaefroy (een Friester
221.Ewassa-hout. de Hemel-lichten.Goden der Amboineezen ,b61.Eweni.

2.Eyken- Boomen. Goden, en zeer geëerd. a 3
41 5.Priapi.

Steenen, en Boomen. 2. 3.PriF.
4.Der Manipeezen.ri

24.16.Van Honimoa, Noessalaoetb38Adool, en Eyland.
18, 19.b62FFalagi. ri1 Van Way, en Ema. 4. 5.C 2.

Fayfoe.
17. 18.Sirisorri.26. 7.Feest des Hemels.

der Christenen en Roomschen. a 2728.D. Feylingius in Amboina. 284. op Honimoa.
Der Hervormden. 34.87. Na Banda. 89. Zyn bericht wegens de

Godsdiensten in Amboina, de Heidensche. a 2.Goenong Api. b 21. en aanmerking over
Nieuwigheden verboden. 58.b113.zyne daad. b26. In Banda.
Van Banda. b135. Mobhammedaan-b122.Fiale.

Hervormde 136. OpTi-sche. 105.275.Filunder.
mor en Solor 127.348.Firdans, of Paradys-Visch

Op Macassar Heidensche, Roomsche102.Fiscaal in Banda b87. Hunne naamen.
233.b232. De Mohammedaansche.

’t Land van Floris. b 118, 133.
De Hervormde. 234.C 2.Foe¬

Van Borneo. b251.248.Fokki Fokki-struyk.
b259.Bali.43D: Follinus in Amboina.

54.Godslasteraar verbrand.C2.Foy.
Wanneer die brandde. 15.Goenong Api. b15.De Heer Francx geschil met D; Caron. 268

Droevig geval door den zelve veroorzaakt.b48.Frederik-Henriks Baey
18. Bericht van Maurits Henriks van derDon Andr: Furtado. a 21. Herneemd alles van
Spelt. 19. En van D. Feylingius en Bussonde Amboineesen. 33

Groote Slangenover die Berg. 21 hier-

26. Schans kyk in de Pot. 26.G.
178.Goeroerong

Gorowie. b65.178.Abba Gabba.
Gondal-hoom. 224.b97.GD- Heer Gabry-

240.Gondoe-struyk.173Gajang-boom.
240.Gonggay.230.Gajat-bloem, en Struik.

Geram. b37.327Galattick.

gezon-
Na OmaDe Gordon in Amboina 82.2 209.Galedoepa-boom.

den 84. Zyne moujelykheden met deHeer236.Gamat,
Schaghen, en zyn vertrek na Batavia,87.b5.Gammer.

b81.Gosdey.246.Ganda Soeli.
b71.Goud Eylanden.

254Gandola.
a 169.Goyava-booim.Gans. a 329. Krop-Gans. 300.
2 191.Granaat-boom.2 224.Garniter-boom.
102.D- Groenewont, in Amboina.238.Gatab Gambir-blad.

b118Groenewoud. Een Eiland. 132.293Gekko.
C 7.Grol.249.Gelang.

Grootenbrock verongelukt. 15.b130.Gelisson.
Guamar. b39.245.Gember

234Genda Poera-struik.
232. H.Gendang Coessoe.

A213. 232. 257.Gendaroessa-boom.
VAan. C2.269.Zyn dood.De Gerardi, na Amboina.

b94.Hacfort.268.Geyten.
Hackaart. b184.289.Gife-Slangen. Hare giftmaking.
Hagedis, vliegende, &amp;c. 284.217.Gilala-Boomen.

b118, 132.Eiland.bI.Gioe.
Hagenaar. Gezont in Cambodia C43.De Heer Gyzels gedrag ontrent de Predikan-

221.Halaur-hout.45 47.ten du Praat en Vitriarius.
b8I.Halling.247.Gindji

Hammet's bedryf. b34.246.Giadiolus Odoratus.
232.Hamoeki.259Glooba-Plant.
b. 223.Happon, of Macassar.174.Gnemon-Boom.

b4.Har dekop.235.Tali.
345.Harder.Goa, op Macassar. b138. Koning des zelfs,

C. Har-
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b4 94. D. Holtenus in Banda-Carel Harder. 47. b 107
b133. De Hr. Iloogkamer hier.larders-Eyland. b237. 250.

Hon.b14D. Hartog. b121.
Honimoa’; Goden.De Hariong in Amboina. a 56. en geschil met 4. Eed. 12.

D: Appeldoorn, na Batavia ibid. t Ploog Land van Banda. b5.
b133. t Hoog Eiland.Iarten-Eyland. 118.

D. loogland.De Hr: Harthouwer Hoofd op Macassar. b1 b224.
De Hr: Hartenberg Gezaghebber op Macassar Hoornkens , Zee-Horens. a 517. Van de Oo-

b224 stersche, met hare Indiscne en Europeische
De Hr: Iirtzing , Hoofd op Macassar b 171 Naamen. 519. Schelpen of Dubbietten. 532.

Gouverneur hier 172. Hoornen en Schelpen bevorens by den Schry-
s Instructie, wegens Tonkin. c 7. en ver bezeten. 536, 537. West-Indische en Eu-
Hy als ’s Konings Zoon aangeno¬ ropeische Zee-Horenkens 538.
men. 64. een Acte van Adoptie. 16 Hoornkens-Liefhebbers, s. Liefhebbers.

21Kimelaha Hast. uitmuntende stukken des Schryvers in
Prent.3. HHassanoddien , Koning van Macassar. 16 583 586.

Hoornze Ellanden.146. b52.
Hative werd Roomsch Catholyk. Hout-Snip.A28 321.

Hoyer.18.Hawoni, een geslacht. b113.
254. Hul ehos in Amboina verdronken.Haylal.. 43.
20.Hayr. De Hr: Hurdt, een groot Voesterneer derRerk,

en een walcker Landvoogd4, 5.Hayacka. 69 7.
Hean in Tonkin. Hurdt (Antoni) Hoofd of Timor.C4. 126.

Hrntado s. Furtado.Heemskerk’s droogte. b55.

De Hussur-boom.Di Heemstede by Amboina. a 48. Verlost 49 158. 221.
Huater in Banda.b107 b90, 146.

Tot Cieraar. 231. Genees-Heesters. a 226. Huwelyken, der Mooren. 25.
Tot spyze. 232. Tot kleekundige. 232 Huychel-Bosch (Gerard) Commissaris van Ti-

Kruipende. mOr.deren. 233. 235 b126.
OordeeldDe Hek op Amboina. a 78. dat de Di Huysman op Amboina. a 67. bevolen Ma-

Verkiezing van Ouderlingen enz: aan den eyts te leeren. 69. en eer Maleyts kon na Ter-
Landvoogd stond. 78. na Fernate. 78. en in nate ter visite gezonden. 69. na Ternate76.
t ongelyk gesteld wegens 't regt van Verkie- overleden. ibid.

zing. ibid. Gaar over Amboina geschorst na Huvzoen. Een Louwze Stad. CSI.
Batavia 19

De Hellenius in Amboina. a79. op Honimoa;dog I.
vertrok lam na Batavia. 8

De Helmichszoon, in Amboina. 248. Dood. 49 Aarvogel. 301.
Garsias Hendrik in Banda. b73 Jacht, des zelfs plegtelykheden byd’Am-

boineezen.b81.Herentals. 15.
Herbour. 84. der herten. a 267. Van wilde Ossen.
Herten. a 267. en der zelver Jacht. ibid. zeld- 256.

zame Hoorens der zelve. 267. in Bandab30. Jacob Evertssen. a 543. Bruine ongemeene. a
l'Heremite op Macassar. 143. 358.—Her vormde Godsdienst in Banda. b106 — de roode dito.

392.
De Jager.De Heurnius bericht aan Walaus.  47, 48. na 405.

Amboina om de Alfoereezen te bekeeren 49. famboes-boom. a 162 164. en zoorten.
Fapmymd.Op Oclat ibid. byna vergeven door de Moo¬ b57.

ren. ibid. na Batavia 51 zeer T'aalsundig. ibid. D.Jansonius in Amboina, op Honimoaover¬
leden.De Heute. C. 3 60.

b118 Japansche Prins.  375. der Japanders stoutheidDe Heylbot's droogte. 133.
in Siam.b40Heyzelberg. C68.

b234 Javaanen in Amboina, en vervolgen de Cnris-D. Hey.
Hidajat.  21. vervolgd de Christenen. 41. ti nien. 2 31. komen ten tweedemaal ’er. 32.

b lavaansche Lclie.Hilversum. 133 230.

Hitoegesen bedingen vryheid voor hun Tulp.Geloor
250.

Wezel21. 279.
Geslagen door d’Azevedo. 29. Roepen reef. b62, 64.

de Javaanen te hulp. Crain Jeremica.31. 32. b175.
C2 ljat.Hoc. b44.

b234. 160.D. Hoogland. 218.
Hockings 13. Izevier. b77.

opDe Kraukbesr. Hodenpyl Proponent zy1 Inbreuk in ’t Kerkelyke , door de Hr: Coen,
hoog Maleyts gemaakt. a 63. en in Amboi- en Specr.  47. 48, 57. 58. ontrent 't ver-

Vertrok na Ternatena als Predikant. ibid. zenden van Predikanten. 58. Akendam na
82. in Amboina, en op Honimoa. 89. L77 Ternate buiten kennis verzonden. 62. Kops
dood , en zyne overzetting des N. T. in 't sloeg Montanus 68. Ouderlingen en Dia-
hoog Maleyts kenen verkiezing matigd zig de Hr: Padbrug-100.

Hockonalo onder Hative. 28. ge aaa 78. Schryver onwettig na Banda 79.
De Admir: Simon Hoen. b78. De Haas een Drukker der Predikanten. 81,
D. ’t Hoen Hoogendorp na Timor. b Vander Poort als Diaken afgezet 83. 't Ge-127

Hoenderen. 329. ven van Kerkelyke getuigenis door de Re-
Hoerery in Banda toegelaten. 36. geering belet 89. D: Coldedenorn onwet-

Hoesea. 2 tig na Oma gezonden 89. Mr: op Seroe-335

Hoewanoi. 4. vawan door de Regeering gesteld , 91. met
Hofman. b94 Taalkundige te leggen daar hun Taal niet te
Holalioe verzoekt 't Christendom. 55. O2 pas
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pas komt, als D: Poleman in Ambon en
daar na weer op Batavia, en andre. 94

enDe Hr: van der Stels groot gezag,

onvoorzigtige bedryven in t Kerkelyke. 35
2247Indig- plant

Inhaaling der Koningen van Boni en Goa in 't
196Rasseel op Macassar

Instrxctie voor de buiten-Opeerhoofden in op-
zigt van den Godsdienst. a 131. voor de

194.Over de Nagelen.Krankbesr. 133
Voor de Hr- Hartzink wegens Ton

kin, c 7- 16. en 18- 26. en 25. 30.
Voor de Opperhoofden der Schepen

37na Cambodia.
b208 2059.Sjcich Joesef.

b 125.Capitein Jonter

349Jorduin-Visch.
b58Iera.

C 59Judia beschreven,

K.

295.rAckerlak.
258.Kkae
a 16Kae ele.

Kaeymans-blad. 233

a 217.Kajoc Mataboeta-boom.
362.lkan Katoe of Stokvisch.
251.Raladi

en nut-Ralappa-boom. a 178. en zoorten. 183.
180.tigheden van dezen Boom

Kapitcin in Banda. b86. Hunne naamen.99.

Kapok boom 175.

Jatoe Jang Maba-Eloc. 416.

Ratam Dewa 416.
C 4Katsjaeuw

Kaiten. 2262. en Wilde ibid. 328Vliegende.
Katappan-boom. a 171

b12Kaci Banca.
240.Kati Kati Kitsjil-struik.
233.Kattoen-struik.

Kazuwaris. 298.

Kehet. b44
Keleluno. b s or
Keliwara. b.

174Kelur-boom.

281.Kemphaan
Kering-Keringan. 249

Kerk op Neira. b4
Kerk, een nieuwe gebouwd 245, verbrand. 59

Visiten zeer moejelyk voor de Predi

kanten. a66. 71. En in ’t eerst weinig ge
daan. a 46. c1, 2. door onkundige in de Taal

waargenomen, als Huisman 69. Peregrinus

76. waren in lange tyd niet gedaan 78, 91
De onkosten groot 6y. gevaaren. 116. Ee-
richt van een Kerk- en School-visite. 110
Schets in ’t kort van Boero, Manipa, Bonoa
enz: a 130. en vervolgens.

Kerken-ordre van Amboina- 69

Ketember. b23
261.Kevitie.

Key Watala. b 38. Kleyn Key. ibid. Groot
39. des zelfs Dorpen 39

Timor. bKeyzer. b 29. D. Keyzerskind na
127

De Hri Keyt; togt na Nova Guinea. b61.

a 305.Kiekendief.
b26.Kyk in de Pot, een Schans in Banda.

Killeberoo. b61I
Kilimalae. 1b61.
Kilitay.

Kimar-boom. 224
Kind, (gebakerd Zee-kind.) 404.
Kiomoey. C2.

Kipas Japon. 364.1

WYZER.

Kiras-boom. 158.

Kisser b46.

Kleene en Huwelyks-zaaken vergadering in
Band- b37

Klitijn- struik. 239.

Knoop-bloein. 250.
Rnorpot. bII.
Kockebackers Instructie voor Hartzink na Ton-

kin. C 7

Koejen, Melk, en Boter. a 265. in Banda.
30.

Koekock. 323.
Koene Kekoe. 239
Koequay- C2.

Koening.  247. en zoorten.

Koere Kofe. b38.

Kokin-struik 244.
Kokes-Eilanden. b52
Koningen in Banda. b35.
Konings-Vogeltje. 312.
Kore-boom. 221.
Korsewelan. b45.
Kaster b72.

Krop-Gans. 300.

Kruiden tot spys, enz: a 243. andre zichover-

al omslingerende. 252. Wilde Kruiden. 257.

L.

Abet b121.
LLabetacka Een perk. b 4. En Stad. 134.

des zelfs bedryf. 34 Veroverd door ons. 70
Labo.

253.

Lacca.  234. Lacka Kitsjil. 248.
Lacker. b46.
Lactor. b1.
Lagondi. 232.
Labarong-Boom. 221.
Labeoe¬ A 5
Lokoe, b6I.
Lakoy. bS, 10.
t Lam wint Poelo Ay. b81.
Lammabale , Engte. b148
Lamoenay b123.
Lampoejang-struik

245.
Lande. b148 240.
Landtoogd van Banda. b85 Lyst dezer Land-

voogden. 88
— van Macassars werk, b 139. Hun

magt over die Koningen. 207.
Langhek

321
Lanquas.

244.
Lanssa-Boom 165, 233.

Lavetan, een perk in Banda. b9.
Laol in

A 292.
Intsjeh Lanang CSO
Lapatauw vervangt Radja Palacka. b172.
Larat. b 43 Een Eiland, en Dorp.
Larike tot t Christendom genegen. 44.
Lassi- Boin

223
Latoe Wassi. 2 321.
Latoe Boeton bi2z.
Laulata. 2 20. Vervolgd de Christenen. 30.
Lauw

276
Le Borge., b4.
Le Faucheur. b8.
Lecatoelin.

233.
Lecatompesi. 233.
Ledematen in Amboina a 60. Inlandze. 131.
De Leers b126.
D. Leeuwius in Amboina. 251
Lefaeuw. b12O, 123.
Leguaan.

2280.
Lelic Oavaansche 230.
D. Leidecker invoerder van ’t hoog Maleyts

en overzetter des Bybels in die Faal. 2 82.
zyne
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hoofden. 101. Predikanten daar geplaarst.zyne getuigenis van Valentyns Maleyts. 106.

116.zy. frief tegen Valentyns overzetting des b1O.Lotharis.Bybels in ’t laag Maleyts , en zyn antwoord Louwen-Land , een Reize derwaards gedaan.
des zeifs dood, tot hoe verre zyn Eerw: met

C45. 50. Hoe zy ontfangen zyn van denzyne overzetting quam. 107. Valentyns bil-
Vorst, en zyn Perzoon en treyn beschieven.lyke handeling 'er ontrent, 108, 109. De

Verdre zaaken, toen gezien. ’s Vor-51.Heer Leydekkers vryheid van dienst, enz:
sten geschenk. Onze geschenken aan denDe Ciassis van Aimsterdam held over tot zyn
zelven. Te rug-reyzeonzesGezants 52. desEeru: Werk 110. Zyn Bybel besloten te
Gezants aanmerieingen over dit Lard. Waa-drukken 114. Revisores gesteld. Aanmier-
ren ij’er vallende en g-trokken. Inkomsten115.king van Valentyn ’er over.
des Konings. Zyne Regcering. 53. Hun

42Leliate overvait die van Way. nieuw Jaars dag. Hun Goûsdienst, en derb46.
Leti. Cambodiers. 54 Verzoek der l’ortugeezen249.Lida Boaja.

om hunuen Godsdienst nier voort te zetten;Lieftebbers van Hoornkens , Italiaansche en
55.dog afgeslagen.559andre b14.Loyal.D560.Indische. D’Hr. Lucassoon’t gedrag ontrent de geschillenHollandsche en Europeische, en onder

45-47.van D: D: du Praat en Vitriarius.d’Amsterdamze, Delsize, en Haar-deze,
b5.Luksoy-561.leni2e. b105.Luytenants in Banda.Haagze, Rotterdamze, Hoornze, en

562. 563.Dordrechtze.
zeldzame M.Zwolsche,Zeeuwsche,

2563Hooris van d’Hr: Wybers. MAartens in Amboina. a 94. op Oma,D.SchynvoetaAls mede van de Heer
geeft een preuve in ’t Maleyts 94.564. 565.

O5.dog afgekeurd. Komt aan ’t nasteel,2565.Groen.
102.Vertrckt na Batavia.566.Schet. De Hr. Riaatzuykers Brief van Tonkins Ko-

567.Seba.
ning, e 31. En zyn antwoord 32. Eneen2568.Schayd.
van Carnbodia’s Koning aan zyn Ed: en zyn568. 569.VincentE—

28.ant woord.570De la Fallie, d’Auditeur. Dain Mabani vermoord. b 172. Zyn Broeders.
Riggelaar.

176.571.Scyveld. Macasar beschreven b128. Deszelfs Koniuk-
Pri Dart.

ryken 133. 141. Door ons gewonnen. 134.52572.
Pri— De la Fallie, te Delft.

Eenige plegtlykheden ontrent deze Vorsten.
Pri Flocim. vervanger des Konings hier. Die Stad be-

57 575.2Van Segwaart.
— schreven. 135. Inwoonders; en beschreven.

575loet.ori Ons Coimptoir hier. Zaaken van136, 137.577.de Koning.Pr Macassar. 142. 't Comptoir geslecht. 144.578. on¬De Messrs. Vervel, en Crena
Pr Ons Volk Ao. 1618. hier vermoord. 145.stulide zeldzaamsteder welke Liefhebbers

De Hr: Reaal, hier. 't Comptoir gelicht583.578, 579. 580
ken zyn 1623. De Hr: van Speult, hier. 1625. Deb122Liemasse. Hr: Caan nier Gezant 1632. Die KoningA 234.Likiwala-struik. beschreven. 145. De Er: van Vliet hier Ao.bei.

Liffetau. 1636. Vermoord. 146. Sleg.e Vrede van2 53Liliboy, Christen. de Hr: van der Beek. 147. Onze Oorlog169.Limbest-booden. met Macassar. 1660. 147. Verrigting der
215. 222.Linggoa-Booin Heeren van Dam en Truitmun. 148. De281.

Lippaano.
Macassaaren maken Vrede ; dog brekenzeb109.D. Lippius. weer Ao. 1665. 152. En zy belegeren Boe¬257.Liece, of Ocbat Sowanggi.
tou; ’t welk de Hr: Speelman red. 153. enC 3Lijami
Micassar tot Vrede dwingt. a 166- ; dop31.Lissabatta, Christen.
zy breken die weer, en liy temt hen geheel221.Lobe-Boom. Ao. 1666. 15316 't Contract 10 en dieCSI.Lochan, een Stad.
van verscheide Koningen 164 169. Onie202,Dato Locka. b 202. des zelfs huwelyk Macassaarze Opperhoofden. 171. De Hr:205.
Boogaard gierd hier aan. 171. Zaaken vantr44g-D. Loderus in Amboina, a 82. 83. over
Dain Mabani, Zaena, en Aroe Teko. 172.

heid in 't Maleyts leeren beichuldigd. 84
De Hr: van Tnye Landvoogd, en zyn dood.traat naopgezonden na Baravin, 66, 91.
172. 178. De Hr: Beernink Landvoogd.113.Banda. 178. En zyne verrigtingen over Aroe Tekos184.179.Locbbe. b130 des zelfs Koning
z2aak. 178. Geschenken harer Edelheden aanKimelaha Luchoe vervolgd de Christenen. a 48.
de grooten hier. 153. Verdre handelingen121.Locmani
van de lir: Beernink ontient deze n-teligeA313.Loeri, en zoorten.
zaak. 182 166. Mevrouw Beernings ziek-118,133.Loesa Raaja.
te , dood. 187. 190. en Begravenis-lyst.C SI.Loim, een St-d. 191. Verdre afhandeling van Aroe Teko’s221.Lolan baran-Boom,
2aak 166. 196. ’t Vonnis ’er over geveld.223.Lolin-Bool. 200. Verdre zaaken roen hier voorgevallen.A120. 148.

Lombatte. 200 208 Sjeich Joezefs Zoon hier. 208.bI3I.
Lomboc. Hunne Ryks beslierders hoe gemaal’t. b203.A183. 184.Lontar-Boom.

Onvoorzigtigheden der onzen hier 215. in teLonthoir, b5. Des zelfs bedryf van ouds. 34.
veel Landen aan hen weer te geven. 226.Ver verd door de Hr: Coen. 82. 83. Des
Zy moetcu streng geregeerd werden. 227.zelfs Opperhoofd. 87. En Lyst der Opper-

Ko¬
sl. DEeL.
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Koningen hier. 195. Landvoogden hier
229. Opperkooplieden, en verdre bedien-

den. 229. 230. 231. der zelver Godsdiensten
232235. staat dezer Kerk. 235. Predikan-
ten hier. 235. Borneosche Dorpen hier on-
der staande 241. Macassaren gedoopt. a 57

Dankdag over Macassar’s verovering. 64
Brief van de Hr: Speelman ’er over 66. Ma

C 71cassaaren in Siam.
4.Macoercssi

232.Madori-struik.

Majana-struik. a 250. en Majana Amaos.
b174Majannang (Dain
54Makariki verzoekt Christen te werden.

2 221Makilan-boom.
A 18Makoeroene.

166.Malakéa, Bona Malakka-boom
2 194Malakze Anys boom
224.Malappari-boom.
bezit.Maleytjche schriften, welke de Schryver
a 26

Overgezet, als Wiltens Predicatien.
36. zyn en D: Dankaarts Dictionarium. 41.
de Euangelien. 54. De Psalinen van van Ha-

zel, en Heurnius. 55. Brunds Vraag-boek
55. En vanjen. Catechismus van Spelt.

Dankaaris. 57. En die van Roman in 't

hoog Maleyts verworpen. 57. Genesis ’tN
T van Brouwerius. 58. Spiljardus Vraag-
boekje, met eenige Psalmen en Gezanger
na Batavia gezonden. 59. als ook zyne ver-
werring van ’t Moorsdom. En de elf laarste

Fropheten, mitsgaders Hoseas door Brou

werius. 60. Molanus Predicatien in ’t hoog
Maleyts afgekeurd. 61, 66. de F’ormulieren

door Caheyng overgezet 76. De Bybel in
’t laag Maleyis overgezet door Valentyn.
80. Bewegingen hier tegen en voor de Hr-
Leydekkers Bybel in 't hoog Maleyts oc
De Hodenpyis N. T: ook in’t hoog Maleyts
100. En meer andre Boeken overgezet en
gemaakt 109. Aanmerkingen over 't Ma
leyts op Macassar. 235. De lage Maleysze
Taal is de beste, en redenen ’er voor. 35-43.

Der Taalkundige Predikanten buiten-voor
deelen. 571. Deze Taal sterk ingevoerd. 60

Last harer Edelheden aan de Regenten om in
die Kerk te komen. 65. Lage Maleytze Boe

ken verzogt door die van Banda en Macas-
far. 66, 68 Montanus aanbieding, ou
tweemaal Maleyts te Preeken , afgekeurd
by de Regeering. 76. Middelen tot voort
zetting van ’t hoog Maleyts aangewend. 79
en belact dat te leeren. 8o. En twee zulkc
Predikanten afgezonden , een middel- om

hier alles te bederven. 80, 81. Die last we-
gens ’t leeren van ’t hoog Maleyts ver-

Ennieuwt. 82. Van Aken leerde dit mede.

dit alles geschied om dat D: Leydekker den
82.Bybel in ’t hoog Maleyts overzettede.

Valentyns aanmerkingen , en ook die van
De van der Vorm over het Maleyts. 86. dog

’t hoog Maleyts door den Kerkenraad, uit

vrees voor haar Edelheden omhelst, schoon
onverstaanbaar voor hen. 87. Waarom Va

ientyn toen zyne verlossing verzogt. 87.
Aanmerkingen des Kerkenraads van Batavia
over de onze , waar by zy 't hoog Maleyts

in eenen adem goed en kwaad keurd. 87
dog dit door haar Edelheden belast te leeren
88 Waar by ’t afschaffen der Boetens door
d’Hr. de Haas kwam. Dat 'er hoog en laag
Maleyts is, blykt klaar uit een Batavize
Brief. 89. Aanbieding van myn Bybel, en
bewegingen ’er tegen voor ’t hoog Maleyts.
9 Ao. 1690. waren 'er s hooge Maleytze

YZER.

Predikanten. or. dog hebben met al hun woe¬
len niets uitgewerkt. 94.

Maleoe-Vogel. 323. 334.
Mamalo door de Portugeezen genomen. a 32
Manado'; Kust b134.
Manabocke b37.
Mande b6I

Manampang CCrain) b209.
Mandar b130.
Maneri. 306.
Dain Mangali onze Spion in ’t Hof des Ko-

nings van Goa. bao2 Zyn verrigting, in Siam
CII

Mangga-Boom. 318.154. 155. 156
Mangay b61.

Mang: Mangi-Boom 222

157.Manggostan-Boom.
Manipa, veele Gedoopt 265 68.C6

Manocmeten. 4.
Mancor-bloemen. a 214. of Moegri 237.

D. Manteau. b79.

23.Maoewen.

304.Marel.

b130Maros. 131.

b11C.D. Masius.

Masside. b4.

Massoy- Boom 203.

Massareke-Vogel 321.

162.Massi-Boom.

b12I.Marenti
Hoofd op Timor. b126.Marmer,

der Predikanten.D’Hr. Marville ’s vervolging
62. 64 65.

Matanay bi2i, I22.

Mata-boeta-Booim 217. 232.

Matakauw. 10.

256.Mata Oedang.
b 29.Mareritsxoon.
bIII.De Max wel.

Mayang, a 179. 161. Maycoor. b 39
Mateto b121.

Natineri. 276.
Mattebello. b37.

Mateliefs verrichting in Amboina a 34. ontrent
den Godsdienst. 35. neemd eenige Amboi-
neezen mede na Holland 35

St. Mattheus Eilanden. b32. Des Schryvers
gevaar hier 132.

Meena’s Koning. 124.

Meirminne 331. Melis. I 29.330.
Melcen 254.

2Menschen,Zee-Menschen. 330. 331.
Mestaag op Timor 127
Miesse Kawouter. b. 44.
Michelszjon op Borneo b44.
Miadelburg b52.
Mieren. 295.
Miga Miga 249.
Mikka Mikka. 258.

Milie 247.
Moa 46. 57.
Moegri-Bloem. 214. 237.

Tonkiin-Bloem. 230
Moerbezien-Boom. a 166.

Nitte Moeshoorn 174.

Moesson-Vogel 326.
Moetoewa Paunoessa Nitoe Amaboetay. 4
Radja Moffon. b65.
Mobammedaanse Godsdienst in Amboina

19
20, 21. Onderscheid tusschen Sunni’s en
Sjais. Hun Kerkdienst door den Schryver
gezien. 23. 24. 25. En ’t verdre tot deze
dienst behoorende. 26. 50. 60. 8. 91. Deze
dienst in Banda. bio1 op Solor. 127. Or
Macassar. 2C3.

Molanus in Banda, zyne hooge MaleyrzeD.
Pre-



BLAD.WYZER.
Predicatien afgekeurd zelf daar ook109. D. Nucella in Amboina, a89. Waterzugtig,

De Moller in Banda b14. en op Honimoa gelegt, 91. begon mede
Monkos 293 hoog Maleyts te Prediken, ibid. Kiagten

rim Wortel. 232. over hem ibid. Zyn dood. 95.Moni b71 Nuokrmoy.
C2.D: Montanus in Amboina, a65. Op Houi- D'Hr: Nuyts Land, en Purryss verhaal 'er van.

moa. 66. NaTernate 6y. Komt weer 68
b7I.

Klaagt over d’Hr: Cops, die hem sloex. Op
Oma 68. Gaat na ’t Casteel. 69. Bied aan O.
twcemaal Maleyts te Prediken. 76. Gaat

weer naTernate, en stierf daar. Ebat Sowanggi.77. 257.
Moordenaars-Baey. b 51. Oebi en zoorten. a 253. Oebi Gorita.

Rievier. b67. Ocbi Castella, of Batatta-wortel. 253. Oebi
Maral Radja.230. 259.
Morfalla-boom. Jedant.222 242.

Mirie, een Afgod. Jediong Pandang.19. b130, 155.
Mose. Jelar Tijinde.b43. 268.
Moy. Oelat, D: Heurnius hierb6I. 49. 52.

Oeli-sima, en Oelisiwa. 212.
Oeman. b5.N.

Oenan bOI.1 O
JAboe. Oepas Biayt.328. 232.

NNachtglas. C15. Oerien in Banda. b 9. enEen Reduyt, een
Nagasari-Boom. 214. perk 10. Stad. b 2. en een Dorp.9¬
Nagel-boom , Olie enz: a 194— en zoorten, Oerimessen lyd om den Godsdienst. 3I.

ibid. en 224. Offer-dieren, a 9. en offerhanden. 10.

Instructie, a 198. Zee-kruyd Nagel, Ombo. b12o.
Omnaby232. C14.Nalacan.

bI. D. Ongene in Amboina, en dood. 57.
Nallabia, hoe zy hun Goden dienen. 16. Onim. Princen van daar op Siriforri gekomen,
Naranoy. a 17. b61. 6z--Grens-paal. Hunnebegra-C51Louwze Steden.Naewein.

venis. b66.
Namokoki, een Eiland. Ontong Java, Eilanden.b54. b55.
Nam-Nam-Boom. 172 pperkoopman in Banda. b 86. Hunne naamen.
Namegang. b44 b98.

Nametotte. b66. Oppynen Hoofd op Macassar. bi7I.
Nani-Boom. 220. wer-Kerkelyke Ordonnantien hoe geteekend
Nassau en Belgica- b2. den. 131.
Neira, b1. Afgebeeld. 5. Wat 't zelve doen D’Oraay. b124.

mogt. b 34. Prcdikanten van Neira.bri5. Urtaitan. b 5. of Orontatte. Portugeezenhier.
221.Nessat boom b74.
232Negassistruyk Ouderlingen, die van den PolitycquenRaad

Nicode mus Eiland. b133 weygeren dit te werden. a 63. Hurine en
105.De Nicolai in Amboina. Diakonen verkiezing matigd zig d’Hr:rad-

Ma-Komen opNederlanders in Banda. b74. brugge aan 78. dog werd in 't ongelykge-
C72cassar. 143- in Siam. steld. 78.
C2.Niaroe, Inlandze hun Jaarlykze Emolumenten.
C2.Niatlang. 2 118.

187.Nibong-boom. Lyst van ouderlingen. 141.
verbo-Nieuwigheden ontrent den Godsdienst Overspels-straf in Banda. b36.
59.den. Oursra. C14.

Nifemasse- b45.
b45.Nila. P.

Preck Ma¬De Ninaber in Amboina. a 105.
leytsch, ibid. na Batavia, ibid JAapze Capiteyn zit als voorzitter der Dia-

2183. kenen.Nipa-boom. 135.Nitoe Labba, a 4. NitoeNitoe '; a 2. 3. Hr. Padbragge trekt na zich de verliezing
18.Ampatao. van Ouderlingen en Diakenen, zend D. Vos¬

Noessalaoets Goden, s: Goden. maar daarom op na Batavia ; dog werd in
Verbonds eed, s eed.i— t ongelyk gesteld. 278.

Pri Vervolgd door Hidajat. Padden-stoelen.41. 259.
Noessanivel, Moorsch. a 20. Lyden om Padi.den 247.
Gous-dienst 31. Werd Christen 33. Paeuwenkuyf.

229.b46.Noessa Pinhos. Pakoe Hitam Bezar.
Noessa Telo. Onder Banda’s Eilanden. Pakoe Ajer.38 2258.

Pakoe Oedang.b119.Noniba.
De Noot. Radja Palacka.b113 170. 1b139, 152. 72. 228.

Palmyt.Nootenmusschaat-boom. a 201. zoorten ibid. 2178. 181, 157.
A 203. b63.nuttigheden. Panakoke, veroverd. b150. 150.

aEeter. Pancaga.324. 255.

— bI1.Behandeling Pandang-struyk. 231.
Pri Stlaven werk ontrent de Nooten. Pangi-Boom.biI. 213.

— Vallen niet op Poelo Rhun. b 31. Panggoeling.nog A278.
op Rosingeyn. b33. D. Pantherus. blo9.

Nova Guinca, b 46. de Chaloep Walingen, Papaja-Boom. a 159.
Papars.of Vinks tocht herwaards. b58. Van d’Hr. 254.

Keyts. P 261. Pa¬
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b1O7, 108.Gaat weer na Baravia. 54.A178.

Papedo. b47.Pool na 't Zuyland.224.Goelit Papedo-Boom. Portugeesen verhuizen van Pikapoli na de Noord-
382.Papegaey (de geele ) zyde van Hitoc. a 28. en na Melishock, enb4.Papenberg. Leytimor by den Roodenberg. 29. D'Aze-b47Eilanden.Papoa

vedo herneeimd Pikappli; en de Zaa red de437.Paradyt-Vogels Roebohongi30.vervolgde Christenen.
ge-De Parent in Amboina. a 94. op Honimoa

Hun slegt ge-dwinngt nen te verhuizen 31.ts ,legt. 65. Gaf een preuve van 't Male
drag. 32 Nemen Mamalo in. Dog coorzouder kennis aan de Regeering te geven. 95 Furtado bersteldvan der Hagen gestuit. 32.A28.Parmain te Goa gedoopt. alies ; dog van der Hagen veroverd gehee-b14.De Pars.

33.Amboina255.Paspassan-struyk. ln Banda. b73. Op Timor en Solor.
250.Patabramoedi 123. 124. Op Macassar. 143. werden door
234.Patab Toelang-struyk. van Dam en Truytnaus geslagen, en verdre-
4.Paran

ven. 194 Hun verzock by de Louwen af-b62Paci Mole geslagen. c 55. Hun komit in Siam. c 69
142.Crain Patinggaloan d’oude, Ae. 1580. b

bI1S.t Postpeera.
147.Zyn Nazaat, Ao. 1654. en zyn dood.

7.Powanno¬b68 71.St Paulo.
Predikanten, van haar Edelheden hard behan-A18.Paunoessa, een Afgod. deld. a 57. 58. buiten-voordeelen der Taal-156.Paxwboom. kundigen. 57. 58. Hun getal Ao. 1657. 58.Taalkundig.D. Pays, in Amboina. a 65.

61, 62. School- en Kerk visiten sterk belaff
67Gaat ziek na Baravia.

Zy werden door de Regcering verzon-58.56Jan Pays a 55. Gestraft den. Hun buiten-voordeelen algeschaft.
266.Peerden. Klag-Hun getal in gansch Indien. 58. 59b40.Pccrl-bank op Aroe. ten harer Edelheden over hen. 61. Buiten-
314.Perkieten.

voordeelen aan de Taalkundigen weer toe-
13.Pelings.

gestaan. 62. Hunne klagten over de Heer237.Pelo Tijedangan. Marville , die D: Sweerdius afzet, Reücue-252Peper, lange Peper. Tsjabe¬ ring der Predikanten daar over 6, 64. be-77.78.D: Pereerinus in Amboina. a 69. 76.
paling van hunne buiten voordeelen. BewysharePerken, op Neira. b429. Op Lonthoir.
dat ’t voordeel der Taalkundigen boven datOrnaamen. 7. Korte Schets der zelve 14 van de niet Faalkundigen slegt is. 66. Laît29

Poclo Ay. ontrent bun rang 67. Vier Precik-beurien.EnPerkeniers leven. Hun vermogen. b 13. Ao. 1667, 67. Last om haar Ferv; , en
14.stoutheid. ook de Buiten-Opperhoofden te ceren. 68.254.Petola Tijina. Hun verzoek om eenige meerder buiten-

388285.Slang. voordeeren wegens onkosten by de Kerk- enb6I.Piera. School-bezoeken afgeslagen. 8i, 82. Laff
343.Piessang-Boom. om de Regeering schriftelyk van alles berigt226 26

Pikapoli. te geven. 87. Agt Predikanten, Ao. 1694.b52.Pylstaarts-Eiland. Verboden hen oit op tein Amboina 89.185.Pinang-Boom. zenden buiren last harer Edelheden. Hen
2243.Pitijaar-Boomen, als Goden geëerd. a

werd belast voortaan een preuve van hunb26.
Plinius, dood. Maleyts aan de Regeering en Kerken-Raad265.
Piroe Christen. te geven. 91. Dienst en gevaaren der zelve236.
Poclasari. by de Kerk-bezoeken 116. Voor al der Ma-

b 247Poele (Abraham) na Borneo. leytze Predikanten. 117. Hun inkomen
218.

Poele Boom. en dat van de Weduwen der zelve. 118. bui-2 62
Poelo Als

ten-voordeelen op een locht van en na Ba-Predi-Poelo Ay’s Opperhoofden. b 87. 134
tavia 119. Lyst van hunne naamen in Am-27.renkanten. 116. Perken. 29. Beschrer boina 140. Ooll van die op Oma, en Ho-81.

Gewonnen. nimoa 141. Als mede van die in Banda bb12I.
Bato. 14. Op Neira. 15. Op Lontnoir. 116. Op119.Tsjindana-

234. 235.Poelo Ay 16. Op Macassar
Piessang. (92.

34 Priesters der Cerammers, en hun bedryf. a2, 3.
Kapal. 25.der Mooren-dragt.b34.Sowanggi. D’Hr: Prins op Macassar Hoofd. b172. Land-

6132.Pinokka. 179. 227.voogd, en zyn bestier.b37.Flores. Priseriu; gevangen door de Mooren vanD.e¬Rhun. b 30. Geen Nopten hier
Noessalaoet. a 50. Gaat na Batavia. KomtOu3.schillen ’er over met d’Engelschen. weer hier; en gaat na Banda. 51 Werdver-

35de vaart. 51. was zeerlost om zyn vrouwe te haalena 19 20ati Poetch.F 5i. b 137. 108.Taalkundig2224. 225.Poelat-Boom
147.Proponenten-Lyst.Geeft eenD. Poleman in Amboina, a 194
b8.PrutscherVertrokPrcuve van zyn hoog Maleyts. 9f b71.Purry s verhaal.

102.na Baravia. CIO.Putmans.b175. 201.Pomelican (Crain
2188.Pompelmoes Boom

Na Batavia.D: Pontanus in Amboins. a 53.
56. Taalkundig b9I.Jaalberg 's Leven.D’Hr. vanb120Pontaro.

C2.Quankait.D: Pontkasen, Mr: 246. Komt in Amboina,
C2Juanshia.

als Predikant. 52. t’onregt beschuldigd, bui- Ongemeene, ’t MannekenQuikstaart.  326.
ten dienst opgekomen; dog weergezouden. Raaire¬en Wyfken. 375.
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De Ruthenius, Propon: 44. 55.
R.

S.
br24.y Aamburg. b34.Aaken van Banda.
260RRadys.

224.OSacke-Boom.
C54.Radju Poerson.

b172 212Saëna’, zaakenC60.Romatilondi. Suvoe Boom. a 175. dito. Heester. 238. dito.260.Ramboetan. Worm. 295.257Rambot Poetri. b39.Saguwaedling247.Rami.
181.Saguweer-Boom.b5 8Ranan of Rane.

Radja Soehoelau. 4.C 2
Ranran. Sajor Mamma 249. Sa-Sajor Bajang, a 248.a 194.Rarak Boom.

jor Ajam. 250. Sajor Poppia. Sajor Can-249Ratci kruid
Sajor Oedangcong. Sajor Songga. 254AopRatoe, b4. Een Stad. b2. Een Dort

SajorSajor Kambing. 257. Sajor Pakoe.29roe.
2299tSajor Pepe. 238.Radja Noete. 258.b65.Ratsatii

246.Troeboe317Raven, Groene Raven.
bI.Sakano.257Rautsjaga 246. 257.Salee.GeRegemortes , Hoofd in Cambodia. c 45

223.Salemoeli-Booma7zant, en vermoord.
op Macas-gevalWonderlykSaleyer b 117105.Di Renet in Amboina

224. 131.sar van de Saleyereezen.b17. 28Revengie. Een Casteel.
Ternate. b124.Sallelauvo onder328Reyger. En zoorten.

b37.Salo wakktWint PoeD’Hr: Reynst in Banda. b80. 81.
221.Sammama-Boom.JoAy ; weer verloren; dog herwonnen doo
bI4z.Crain Samurloeka beoorlogd Malakka.b81.'t Lam.
a 206.Samat-Boom.127.Reynidyk. b iii na Timor.

245.Verbond met hen.Sambas b 240.19.Riama-stoe, een Afgod
256.Sambong-struyk.b197Riddel. Op Macassar.

b130, 139. 142.Samboepo.244Ribud-Plant
CSI.SamfanaRyst, a 247 of Padi ibid.
biO.Sammeren.Sammer. b 35.bro9De Ringius in Amboina, a26. Dood. 58 b209 215 216Sampowali, Koning van Goab109De Ritzjus
249.138Ryst, op Macassar heerlyk.

a 206. 1 124.Sandelhout.
te verhui-Roebohongi dwingt de Portugeezen

185.184.Sandbeck.311, 32.zen. 171.Sanga-Boom19.Roe-Oe moe Ohoewa, een Afgod
b118.Sapi.b244Rorf op Borneo
234.Sappan-struykRremab Bati. b62.
314.Sariwan- Vogels.Riemab Essi, Limeri
249.Sasawi Tsjina.b6IMaroe,

Saxenhams Suymoen. CSI.
Prmsis Toelis

b60.Schaar.58, 61Roemakay om de Z. O.
267Schaapen.Roemakay in Amboina verzogt 't Christendom

DiakenD'Hr. Schaghen , zet vander Poort al-54. 56

af, en verdre zaaken daar over voorgevallen.349.Roerok
28385.

220Roetoe-Pia-Boom.
ApiSchans , kyk in de Pot, op de GoenontDe Rogerius in Amboina , a 44. een andre van

b26.die naam in Amboina 56. Ziek na Batavia. 5-
246.Schænanthum

D’Hr: Roggeveens Tocht na de Goud-Eilanden.
b9s.DHr. Schenkenbergb71
b132.Scherpenkin 'tDe Roman op Batavia Taalkundig ; dos
b118.Schiedams-Eilanden.

57.hoog Maleyts, hier verworpen. b4I.Schilpad. a 279. dito. Eilandc9. 16Vincent Romeyn
265, 77.ScholarchenZOOrRompot Karbauw, a257. en verscheide

31, 44. 46. 53. 118.in AmboinaScholorden.
ten.

Kinderen, wanneer te ontslaan. a 65.b40Roozenburg
59. 6I.Behoeften geeyscht.b1O.Roos.

262.Duytsche opgericht.EenRosingeyn. b 32. Horenkens , Koejen.
Hungetal. 9I,Meesters Loon. a 65.Reduit. Zeldzaam Gras. Geen Nooten hier

11I, 131. 117.
35b33. haar oude vaart.

Zyn dood.D. Schoonebeck in Amboina. a 78.
Rotang Kalappa,  240. en andre Rotang struis

b123. 124.D’Hr: Schot op Solor.241ibidken. b52.Schouten (Willemb118 133.Rossa Goerot. Ooost) ’s Logie in Siam 59.b122Roti Schelpen, s. Hoornen, of Hoornkens.
b133Rotten-Eyland.Rotten. a 294.

240. 294Scorpioenb69Rottenest. Een Eyland
bl22.Scavian.b54Rotterdam. Een Eyland Justitie. 104.DerSecretaris in Banda. b87. 101.

130.bRotterdam. Een Casteel op Macassar bi22.
Semam.136Afgeheeld.135.

357.Sengadji Parampoewan.D: Rouwenius in Amboina, a67. op Oma-ibid.
A75.Sepa, Christen.ibid. 68.overleden lain b12O, 124Serbite.79. 81.D: Ruel op Ceylon.
157.Sergeanto-bollen-Boom.

412.Ruyt-Visch.
b123.Serin-bio7.D: Ruteau.

Si¬8III. DEEL.
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bi5.’t Sonnegat.249.

Seroene. Taalkundig.De Sonneveld in Amboina,  50.De Serruxs, in Amboina. a 105. Predikt Ma-
sI. Vertrok, gaat als Visitator na d’Oost,bi14.eyts in Banda.

52.62.D. Sibelius in Amboina lam.
Soorzak-Boom. 159.Sickten, zeldzame gedagten der Amboineezen

Sornau 258.er over. a 13. middelen ’er tegen 14. en na
Sosot-Boom. 193.153. agter ieder Boom-beschryving.
Soping. b130. Princen van. 172. 17982. 134.b2.Sjak.

188, 206.Siam, en onzen Handel daar. 5658. Ryken
Soway. b122.hier. Judia ’t Paleys, onze Logie. 59. Loot
Sowari. 276.der Menam 60. Bankok. 61. De Koning, en
Sowassa, of Tambak 63.Waaren , Handel-volken,zyn Titels. 62.
Soya’s oude overlevering van hun Por opt Ge¬Bergstoffen. 63. Munt, Taal, Schrift, enz-

bergte. a 9. Werd Cnristen. 29.rHunneJapanders hier. 68.65. Dieren. 66. 67.
Afgodery uitgeroeyd. 55. Des zelfs KoningPortugeezen. 69. Macassaren. 71. Neder-
een Afgodendienaar.Waaren, 8. 51.landers. 72. Cornelis Spek. 73.

Thomas de Soysa, werd Christen. 233.Hoofden hier van ons. 73 76. De Griek
Spaantje by. b8.Faulcon. 7787. Eenige byzondre zaaken
D: Spandai in Amboina, a o5f. Geeft eendezer Koningen en die van Pegu. 87. Hun

Preuve van zyn Maleyts. 101. Zyn dood.91.Godsdienst.
102.33.Sibens Commissaris in Tonkin.

Spat-Wortel. 260.209.b208.Sjeich Joesef.
D’Hr. Specx, een groot onderdrukker der Rer-b44.Sikevoe.

kelyken. a 27, 48. 29. Corn. Specx.C 72.220.Sicki-Boom.
Speelmans-Baey. b 65. Zyne verovering vanb113.Silckiloer.

Macassar. 135. 153. 173, 214. 325.b134.Silensak.
Radja Salomo Speelman van Ademantoeroe b 1.b12ISille van.
De Speljardus in Amboina Taalkundig.  58.b258.Simbat.

Bezockt Ternate 59. 60. Zyne neerstigheid90.b12.D: Simey in Amboins
in ’t overzetten van Boeken , enz: 60. 68.CSI.Simpoe¬
Afgezet. 62.211.Sindec-Boom.

Sprenkel in Parani.287. 91.D: Sinjex.
De Stampioen in Amboina. a 84. na Ternate

224D'Hr: Sipman Landvoogd van Macassar.
Timor.87. Banda. 113 - 127.225.

Steenbergen, Capiteyn op Macassar. b 217- 224.58.Siri Toeri Bowana.
Sieenen Goden der Amboineezen. a 2. En vanC58.Siri Naraderidja.

andre Vollren. 3.252.Sirih en Boba Sirib.
b178.Steenkop.236.Sirih Tali.

Steenrots. b9.7. 18,Sirijori'; Afgodery, en bygeloove, a
D. Stevenssoon Proponent hier geworden. 77.52, 54

Gaat na Banda. 106.4Radja Siseoeloe.
Stinkerd-Boorm. 156.Slang met pooten. a 291. Groote Slangen op
Stokvisch (Schipper)Rhun- b221.de Goenong Api. b26. Op Poelo
D'Hr; Storm verworpen als CommissarisPoli¬32. Slangen-steen. a 287. Slangen-dienst.

tycq, en gedoopt. 132.133.19. 285. 289. 't Slangen-Eiland. b118
Strik.Hun (15.Slaven-werk in ’t Nooten-perk. b II.
De Struys in Ternate geschorst in dienst. a 67.

oude Wetten in Banda. 35.
Komt in Amboina op Oma, klagten over hem,b235.D. Snock van Kleef.
gaat na Ceram. 69. Komt aan ’t Casteel.234.Soegi-hout.

Gaat na Hitoe. 76. Moejelykhe-A161. 75. 76.Sockom-Boom.
den imet hem , werd afgezet voor een tyd,b4.Soet (Antoni)
hersteld, na Ternate gezonden, en geheel193.Soclamoe.
afgezet, was uitnemend Taalkundig.329.Ajam Soelassi. 77.Soelassi. a 249.

Siruys-Hoek 56.b61Sobas.
Succadans. b239. Ons Comptoir hier gelicht.257.Soffoe Moetiara.

b61 246.Soisa.
Suyduyk Hoofd op Macassar. b147.322.Soki-Vogel.

b118 133. 141.Sumbawa.b 103. 180.87Soldy-Boelchouder in Banda.
Susanna-Bloem. 253.b13I.Solombo.

De Surenhout.Vesting 221.Solor. b 117, 120. Schot hier. Swaluwe. De Vogelneskens makende.
2 328.veroverd. 123. Dorpen. 124. Koningin.125,

Swaiko’s verzoek om Christen te werden.148.
239. 54 55.Solulo-Plant.

Laur: de Sylva, een Afgodendienaar,KoningCSI.Sombaboer.
van Sova. 2 8.Sombangko, Koning op Macassar: en zyn dood.

b146.
CSI. T.Sombok.
258Somboug.

Aal van Banda. b37.Sommona Codom. c 91, 93. Zyn Leerlingen.
D. Taaes in Amboina. 105.

I
94 Dood. 95.

248.Tabak.Son, Maan , Goden der Amboineezen , en
Tabalissa. 257.Sprecki-yzen daar van ontleend by de Hei-

251.Tacca.denen, en oude Jooden, Grieken, enz: 22
246.Taecari.250Sondal-Malam.
b202.Toodja.688.D'Hr. Sonk.

Dain Tabalile. b173. Geschenk aan haar vanb124.De Sonnebayer.
haar
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Toenjotokki. 38.haar Ed. 183. Haar woelen in Crain Bon-
Toepasauw, een der drie Ceramze Capiteyns. 24.toewas zaak. 235. Zaëna’s verzoek aan haar
7oepe.215. a 176.210. was zeer geagt by ons.
Toeratte.258. b129.Tabi Angin.
Toetra.18. b1o.Tabinale, een Afgod.
Toerang.303 br2o.Talan-Vogel.
Toetetoe Toeha,235 362.Tali Boebot.
Toe tewanang. b39.235Tnemon.

Toeto babe. bI2t.235Api.
Toetra. Een perk en Berg. b1O.235.Karbauw.
Tolebagi. b134.238.Tali Morea.Tali Sirih. 2 237.
Toloeke.ibid.Tali Sasawi. b123.Tali akimpol. 238.
Tominis Bogt.Tali Piessang. 239 b134.Tali Boutan. ibid.
Tonkin , een deel van Tsjina , dog werpen ’t1aliTali Baboenji,ibid.Tali Coepang 254.

Jok af. c 1. Verdeeling des zelfs. 1, 2. Ko-256.Gorita.
ning hier. 3. De Tsjoewa beroofd den ko-Tali Sockei, en Tali Couwer , wyzen van te
ning van Tonkin van zyn Ryk. c3. Hoe31.Visschen in Banda.
men hier komt. 4. Levensmiddelen 4.a 191.Tamarinde-Boom.
Waaren. 5. ’t Volk beschreven 5. Taal. 5.C63.Tambuk, of Sowassa.
Schryf-wyze Regeering, Krygsmacht, Ge-254.Tamatti.
richts-bediening , Begravenis , wanneer on-b133 141.142.Tambora.

ze handel hier begon. 6. Instructie voorb132.Taméa, een Eiland.
de Hr: Hartzink. 7. 16. en 18. als Zonn aan-20.Tanab-Hitoemessn.

genomen van den Koning. 16. Acte daarC129.Tanab Keke.
van ibid. Brief des Konings aan den Gou-Tanamessa. b33.

verneur Generaal. 17. dito. aan d’Hr: Maat-215Tandjong-Boom.
zuiser. 31. 't Comptoir opgebroken.b8.Boerong. 33.

b130 Tonkinze Opperhoofden. c 31. Godsdiensten.Tanetta,
232Tanggerang 33. 34

rontoli.202- b134.Tanisanga. Een Princes.
Toodja.b 131. b202.Tanjol
Tortelduyve, en zoorten.C2. 324.Tanquan.
Touak. 178. 182.b39.Tarangan.

bTreffiers op Timor.C5t. 127.Tapanim.
Troeboc. Sajor Troeboe. 246.238.Tapanawa.
Trommel-stok-Boom. 191.b47.Tasman'; (Abel) Reyze na 't Zuydland.

na Macassar. a 1660. bTruytmans Admiraal ,C 47.hy neemd een jonk.
b6I.Tawan. 147.

Tsjabe.Teckey. 257. 252.
rijabe Hoetan.Teeuw. b45. 236.

rijakar Bebec.met deTello, b130 des zelfs Koning spreelt 249.
Tijampakka-Boom.143.onzen. 214.
Tseun.b130.Tempe ’t Meir van die naam. C 2.
Tijampedaba-Boom.Tempels der Ceramniers. a 3. en van andre 9. a 160.
Tijineezen, vermoorden in Cambodiab41.Tene mber. eenigeNeerlandersb44.Ten3. C45.
TijjlI.renimbar. b 37. 108. Waaren. 34. 20.

vijinde-Slangb127.Tenoe (Amos Pieterssoon) op Timor. 2288.
rijoetsjoc Rambot.b46.Teralta. 232.
Tijinrans. b131, 140. ’sKonings onthaal derTernates Ryken op Celebes. b133.

onzen daar.Tevinia Assen. 141.
Tijoey Vogel.levinia pra Loehan. 2C53. 326.
Tsjongkor.Tevinia Lankan. 246.
Tijoumorgy.b

3
Teier, C13.39.

Tuba Bidjj.C 2.Tjam. 236.
rulp, Oavaanse)b38.Tiando. 250.
Turier.C15.P. Theunissoon. bI2I.
Tweede in Banda.b8Thyssoon Pieter b86.

b127.D: Thernton na Timor.
Thullelo. b34. V.
Tihoro. b13I.

TAak.b122. b246.Tieres.
Vaandrig; in Banda.VTiboelale Christen. 90. b135.

Valentyn in Amboina, a 78. Leerd laagb118De rygers-Eilanden. Ma-133.
leyts in zeer korten tyd , en daar overver-221Tikns-Boom.
beterd in soldye. 79. 82. Werd tegen de2 221.Tileu-Boom.
ordre na Banda gezonden, tot nadeel derTimon Tikos. 256.
Kerken in Amboina, keerd weder hier, be-door126.Opperhoofden.Timor. b 117, 121.
zoekt Honimoa, en Noessalaoet. 79. begindb127.wie bezogt.
den Bybel over te zetten in’t laag Maleyts.Fimor Lavet. b 43. en Dorpen. 44
80. geprezen over zyne neerstigheid doorTinggoelon-Boom. A 222.

die van Amboina, geeft hen kennis van zynTiti- Boom. 221.

overzetten des Bybels. Moet alleen van al-Todilay. C 2.
le de Predikanten hier tweemaal Precken inb132.Toecang Besi’; Eilanden.
't Maleyts; en toen de Kerken-raad hem be¬Toehorkey. 319.

last dit na te laten, nam de Regeering ditb31.Toeldam.
kwa¬42
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Batavia gekomen zynde, zynemeyningklaarkwalyk, en belast hem dit weer. 82, 84.
uitlegt; dog die Hr: maakte daur een uit-’t hoog Maleyts werd met geweld hier inge-
leg op na zyn zin en tegen des Schryvers ge-voerd, en door den Kerkenraac uit vreeze
dagten. Bedreygd den Schryver daar op metaangenomen ; waar op hy zyne verlossing
den Fiscaal 136. 137. Werd belast na Ter-verzogt, alzoo al de last aan ’t Kasteel in 't
nate te gaan, tegen de ordre der Heeren ze-Maleyts op hem , gelyk dit in de Uliassers
ventienen, hem mede gegeven. En, na ditop De van der Vorm aankwan, die hem
geweygerd te hebben, voor de Raad van Jus-daar na van een beurt ontlaste. 87. Zynver-
titie over die Brief gedagvaard ; dog voortrek na Batavia, daar hy kennis van zyn over-
den zelven ook volslagen in allen deelen ge-zetting des Bybels gaf 89, 90. Waarom hy
regtveerdigd. 137. Slegte daad des Heerenzyn Werk aan den Kerkenraad in Amboina

van Riebeek. 139. Des Schryvers komst inniet gafte zien. Woelingen en bewegingen van
Banda. b112 Zyn gevaar by den Bril. 129.De De van der Vorm, Hodenpyl, en de ver-

b96.dre Predikanten tegen zyne overzetting, en Valentyn Jacobus)
b33.Vali.waarom. 90. Hy gaat Ao. 1705. weer na
57.Van Aken, als Predikant na TernateIndiën. 95. Versen op zyn vertrek. g6-100.

b126.Van Alfen.werd tegen d’ordre der Heeren zeventienen,
D. Van Beck. b234.met geweld als Leger-bredikant na Javas,

2D. Van Belle in Amboina, en zyn dood.N. O. Kust gezonden door haar Edelheden, 77.

b80.Van Bergel.en de Hr: van Riebeeks bittre woorden ,
b35.Van Berkel.zyne ziekre op die tocht. Wederkamst op

b234.D. Van den Bosch.Batavia. Zyn vertrck na Amboina. Zyne
b247.Van den Bosch, Hoofd op Borneo-veerdigheid in 't Maleyts Preeken voor de

28.Van den Brockvuyst. Zyn vertrek weer na Batavia. 102.
Zyn Kerkelyke ontslags-Brief, en getuigenis. bS0.Van den Brouke. (Picter) in Banda.

Jer-Komst op Batavia. Last harer Edelheden De Van Brummen in Amboina, a 135.
om na Ternate te gaan , dat hy zedig wey- trok na Batavia.

Amboina om Maleyts teD. Van Brussel ingerd. Zyn vertrek na ’t Vaderland. 103.
leeren, a 79. dog dede dit nier Sc. St. ver¬Daar hy al zyne Vrienden overle sen vond,

en van twee zyner beste kisten beroofd werd. zogt op Honimoa of Oma te leggen, komit
104. Liefdelooze behandeling der Ambon- p’t laatste, en stierf daar. 82.
sche Broederen zedert 1694. met hem. 105. 15.DHr. Van der Burg in Tayouan.
Bewyzen van zyne bekwaamheid in 't Ma- Van Cordaan b8.

leyts. 101, 103, 105. ’t voorgevallene hier Van Dalen, op Macassar. 171.

over voor de Synodus van Enkhuizen, Ao. 16650.Ao.Van Dam, Admiraal na Macassar ,
1696. en vervolgens De van der Vorms 147.
vuilaardigheid. 138. DeHeeren zeventiener D’Hr: Landvoogd Van Dams Leven

9I.

tegen des Schryvers Weck aangezet. Die Van Diemens Baey. b 28. Zyn Ed: komst in
Komst in Amboina,  51. Zynzelf voor ’t laag Maley s waren. 107. is om Banda 90.

Ed: Brief van den Koning van mbodia.dit zyn Werk noit in zyn dienst nalatig ge
weest, en dede dit zonder Loon te begeeren 17.

daar voor. Hoe onredelyk hy hier voor be- Van D74 b127.

handeld is. De van der Vorms aanbieding Van der Dussen in Banda. 81.bS0

om D: Leydekker en des Schryvers Werk Van den Enden b78.
in twee colommen te drukken , en daar op Van der Enden b126.

onderneemd de Schryver zyne tweede Reyzc D’Hr. Van Ep; Leven. b94 96.

na Indiën. 108, 109. Komt op Batavia met ’an Galen in Cambodia. C 94.235 73

veel voorschryvens ; dog werd slegt behan- Van Goens Eilanden. b64.
deld aldaar. Hoe in Amboina. Set ander- D’Hr. Von der Hlagen in Amboina, a 32 jer-

maal den Bybel over in ’t hoog Maleyts overd dat. 33.
Verdre Boeken door hem overgezet. 109 Van der Ilagen, Hoofd in Cambodia C 45.

De Classis van Amsterdam held over tot Van den Ileden b126.
D. Leydekkers Werk. 110. Eenige Af- Vertrok naDe Van den Houten,  41. Sata-

schriften van des Schryvers Bybel door die via. 5I. 108.

Classis verzogt, met die van D: Leydekken an der Lek, Hoofd in Patani. 650.
vergeleken en berigt 'er over aan den Schry- D. Van der Linden. bi7I.
ver 1i1. De van der Vorms Loffelyke ge- Van Lokhorst. 5O.

tuigenis van den Schryver, en van zyn Werk Van der Myl. 188
210.

in een Brief, en van wat uitwerking die was Van Noord op Borneo. 243.
112 En hoe van zeker Bewindhebber be- Van der Plas vermoord. b84.
handeld. De Schryver zoekt zyn Bybel door Van der Poort. 28365.
de regte deur in Indien te krygen ; dog is Van Putten Hoofd op Timor. 126.

ongelukkig in alle zyne ondernemingen. 12 D'Hr. Van Qxaulberg b9I.

114. Voltoyd zyn tweede Bybel-overz. ’ting. D’Hr. Van Riebeck bittere woorden tegenden

Zyne Bede tot de Heeren zeventienen. 112. Schryver, a 131. En zyn verdre quade be
Dog de zelve besluiten D: Leydekkers bybe handeling van des Schryvers Brief aan zyn
te drukken, en belasten Revisores te stellen. Ed. 36. 139.
Des Schryvers aanmerking 'er over. 114 115. b114.De Van Schie in Banda-
Zyn misnoegen over de Hr: van der Stels D.Van der Sluys , Proponent in Amboina ge-
gezag in ’t Kerkelyke, en van eenige on- Verdmaakt. a 75. Op Oma gelegt. 76.

7voorzigtigheden, die hy, met zyn medebroe- KomtPredikant, en gaat na Ternate.
ders niet konnende herstellen, door een Brief weer hier 78. Bezoekt Boero,Manipa, en
tragt in beter staat te brengen, die hy aan den Ceram. 80. Vertrok na Batavia miet moeite.
Generaal den Hr: van Riebeek zend. On 81.
voorzigtige behandeling van dien Heer on- b143. 144.Van Solt op Macassar.

Vantrent den Brief; waar op de Schryver, op
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D’Hr. Vlak, leven.Van der Spelts berigt wegens den Goenong Api. b7. 89.
b19. Vlamings (Schipper) togt na 't Zuydland. b68.

D’Hr. de Vlaming een deftig Voesterheer derD’Hr. Van der Stels groot gezag in ’t Kerkely-
Kerke. a 33. 54 t’onregt beschuldigd. 55.135.ke in Amboina.
zyn yver. 56. zyn ongelukkig geval op Ti-De jonge Hr: Van der Stel, en d’Hr: Coeper-

b66. inor. b328.wedervaaren.

Voesterheeren der Kerke. Vlaming, Cos, Hu-D'Hr: Henrik van der Stel op Macassar. b 223.
b7. staart, Hurdt. Onder yders Regeering inVan Surkel.

Amboina te zien.D. Jan den Swaarden in Amboina, a61. Op
Vogelen. a 298. Vogelneskens.Honimoa. 62. Taalkundig , zyne moeje- 328.
Vogels-Eyland.lykheden met de Hr: Marville. 63. Klagten b45.
Voetere.over zyn Eerwe, en geschort in dienst, ver- br2z.

63. 78.D. Vonk in Amboina, zyn dood.trok na Ternate
Vla-'Hr. Van Thye Landvoogd op Macassar2b. Vonte in Zee geworpen , door de Hr: de
2 33.ming17., 177. Zyn verblyf in 't Casteel van Goa

209. 28, 9.204. Beschuldigd door Aroe Teko. Voorteckenen, goede en quade.
De Vormaar in Amboina. a 77. OpgezondenHersteld de zaak van de Hr: Prins. 228.

178, 179. door de Hr: Padbrugge, om dat hy zyn Ed:zyn dood.
D’Hr. Van Tol, Landvoogd op Macassar, b. betwistie de Verkiezing van Ouderlingen en

en215. d’onlusten tusschen de Koningen van Diakenen ; dog wierd geregtveerdigd ,
8.hersteld.Goa en Boni toen begonnen, waar in de Hr-

2 381.’t Vraatje.Erberveld zyn Ed: ondersteund met Raad,
b26.dog beloond hem qualyk. 223. Wonderlyk ’t Vrouwen Eyland in Banda.

voorval met eenige Saleyereezen. Zyn Ed: 2328.Uylen.
dood. 224.

b97.D’Hr. Van Ucchelen.
W.b124Van de Velde

b146.Van Vliet, vermoord op Macassar.
en getrok-ryAaren, op Macassar vallende,2 80.D. Petrus Van der Verm in Amboina ,

Wken. b138, 142.Predikt hoog Maleyts, en gaat na Honimoa
Waarzeggers of Wichelaars. 28.81. Zyn scherpe Brief aan die van Batavia.

44.Ver¬ Wackasihoe tot 't Christendom genegen.82. Werd aan ’t Casteel gelegt. 87
bi52.Wagenaar op Macassar.trok na Batavia, als Maleyts Predikant daar

b7.Walingen, b5. Groot en kleen dito.beroepen. 91. zyn vuilaardigheid tegen Va-
Gui-De Chaloep Walingen ’; Tocht na NovaVervolgdlentyn, en zyn Werk. 106, 107.
b58.neade overzetting van D: Leydckker na zyn

62.D: Walrant in Amboina. a 69.Dood.dood. 107. zyn Brief aan Valentyn tot vee
178Wesselburg.lof van zyn Perzoon en Werk. III.

Walvisch. a 336. en Tanden , ibid.D. Jucobus Van der Vorm in Amboina 94
Greeft een Preuve van zyn laag Maleyts oc 't Schip de Walvisch verongelukt. 2 62.
vertrok na Batavia. 102. Wanmir¬ b39.

C Wandelend Blad.72.Van Warwyk. 296.
Wangi Mal-kka¬enVan der Wee; Proponent op Noessalaoet

250.
58 Wangi Wangi-Eyland.63.zyn dood. b132.

Waran-Boom.b92.D’Hr. Van Zylrs leven. 225.
Ela.b32. b5.Varaat.

Waringin-Boomen als Goden geëerd. a 3 zoor-31.Vasconcelho-

10. ten.Vastendagen den Amboinees onbekend. 223, 224.
Warwyk op Borneo.320.Veldhoen, of Malleoe. b244.

b132. De Warmeloo in Amboina,Veldhoens-Eiland. Taalkundig,en na
b81. Batavia. a 57. weer hier 58, uit Bandsan weerVerhoeven

de Zeevoogd, in Banda b 76, hier, na Macassar, en dood. 61.Verhoeven b1o9.77.
Van Warwyk.Werd daar vermoord. C72.

Water Hout.Vergadering van Politie. b85. van de Weeska- 233.
Water-Meloen.mer, en van kleene Huwelyks-zaaken in 253.
Water-Slang. a 292. en Water DierenBanda. b87. Van den Kerken-raad in Am- 330.

a 63. Wawo.boina. 233.
A218. Water , wit-Water. b13. WaterloozeWer-Vergif-Boom.
b1O7. ve C7.DVerbagen.
268. Watiloei.Verkens. b44.

b8. WawoVermeert. 233.
D. Vertirecht, in Amboina 49. Verkeerde op- Wawoelang. 385.

vatting van zekere daad van zyn Eerw ; werd Wawoni. b13I.
Taalopgezonden ; dog hersteld. 50. zeer Way, des zelfs Afgod. a 4. doorLeliateover-

vallen. 39. ftraf over hunne Afgodery.108.kundig. 57.
b Wayer. b 9. Opperhoofd.Vink na Nova Guinea. 58 b87, 104.

Weduwe , van een Predikant haarinkomen.b34.Uyterdam, een Eiland.
Vssers-Eiland. b132. A118.

Weerkamer in Banda.336isschen, gemeene dito. b87.
net teOngemeene. 347. En verder ieder D: Wenting in Amboina. a 105.

zien by de Lyst agter de ongemeene Visschen Werfbaas in Banda. b88.
Revisor van2 De Werntley op Macassar. a 114.Visschery ; plegtlykheden der Amboineezen.

D. Leydekkers, Bybel.15. der Bandaneezen. 31. ibid. 235.
D’Hr: Weyns Leven.b77.De Visscher. boI.
Weyntjes vermoord.gedrag b84.D. Vitriarius in Amboins, 144. Zyn

a 279.Wezel Oavaansche.)46. 47.

’s Ey-RIII. DEEL.
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’s Eyland. b66.

Wicchelaars. 2 8. Z.
Widjin. 247.

Widurik-Boom. vAbib Hoetan.224. 255.Willem Schouten b52., 56. Willem Schoutens Zagoe- Boom. a 175. Brood, Bry, en
Eyland Meel. 177. Heester.b57. 238.

Willems Rievier. Zaguweer.b71. a 295.
Di Wiltens, de eerste Predikant. 235. zyne Pre- Zaguweer-drinker. 241.

dikatien in ’t laag Maleyts zeer nut. 36 Zainalabdyn, Grondvester van den Monham-
D: W’itzonius in Amboina, en overleden. 294. medaanzen Godsdienst in Amboina. a12. 20.
Wodjir Zeelandia Nova.b39. b49.
Woena. b. een Stad. ArendO5 304.
Woetra. Zee- Boon-plant.b33. 235.Woit Bezar, en Woit Kitsjjl. Menschen.239. 330. 331.
Wokam. Koejen.b40 341
Wondbeelers in Banda. b88 Zee-Horenkens, s. Hoornkens ofZee-horen-
Workey kensb39. 40. 517. 540.
Wusthof Reys na ’t Land der Louwen. Zielbeschryving van Banda.C45. b30.

Zerumbed.Wykersloot. b126. 245.
Zuyd-Ooster en Z. W. Eylanden van Banda,

b37.X.
't Zuydland. b 47. en Tochten derwaards. ibid.

Tocht van Pool. T’asman. b47. Der Cha-
WAvier komt in Amboina, en hersteld den soep Walingen na Nova Guinea. 58. Van
ZA Godsdienst. d’Hr: Keyts na Nova Guinca. 61. Van de29, 30.

Vlaming na 't Zuydland. b68 , van d’Hr-
Roggeveen.X. b71.

Zwaanen (zwarte. ) b69. Verbeeld 71.
Wer-Hout-Boom. 220 328.Zwaluwe , de Vogelneskens makende.

Zuykercier. 246.


